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 SAMMANFATTNING 
Lågkonjunkturer med fall i den ekonomiska tillväxten och skatteunderlag samt ökad 
arbetslöshet med påföljande sociala kostnader påverkar ekonomin i landets kommu-
ner. För att tillfälligt parera ökad press på kommunernas ekonomier är en metod att 
använda sig av akuta, kortsiktiga bromsåtgärder. I en studie av Hudiksvalls kommun 
under 2000-talet har vid två tillfällen fattats beslut om kortsiktiga bromsåtgärder, år 
2003 och år 2009, i nära anslutning till makroekonomiska störningar i världsekono-
min. Våren 2011 uppmanades senast om allmän återhållsamhet till följd av befarade 
underskott för kommunens verksamheter. Kopplat till dessa bromsåtgärder har upp-
satsens problemformulering varit:  

Hur effektiva är kortsiktiga ekonomiska bromsåtgärder i kommunal verksamhet?  

Problemformuleringen har besvarats genom en fallstudie av Hudiksvalls kommun 
under perioden 2000-2011. 

Vid samtliga tre år med bromsåtgärder så har Hudiksvalls kommun redovisat positiva 
resultat och det årliga resultatet har även förbättrats jämfört med föregående år. 
Dessutom har nettokostnaden haft den lägsta ökningstakten för den undersökta pe-
rioden. För att klara kommunens ekonomi och undvika negativa resultat så får inte 
bromsåtgärderna komma för sent i förhållande till konjunkturcykelns lägsta punkt 
mätt i BNP-tillväxt. 

Då skatteintäkternas utveckling redovisat i kronor per invånare under den undersökta 
perioden har avtagit är bedömningen att störningarna i kommunens ekonomi varit 
permanenta och ställt krav på mer långsiktiga åtgärder, även om ekonomin temporärt 
har klarats genom bromsåtgärderna. 

Utifrån gjorda undersökningar och analyser så har resultaten visat att det avgörande 
för kommunens årliga resultat har varit hur verksamhetens nettokostnad utvecklats. 
För skatteintäkternas utveckling så har utvecklingen av folkmängden och arbetslös-
heten i kommunen varit av stor betydelse. Minskad folkmängd och ökad arbetslöshet 
under perioden har bidragit till minskade skatteintäkter per invånare. 

Makroekonomiska obalanser som relativt hög inflationsnivå över Riksbankens infla-
tionsmål om 2 procent och relativt låg arbetslöshetsnivå under bedömd jämviktsnivå 
om 6 procent har under 2000-talet föregått lågkonjunkturerna. Parallellt har lågkon-
junkturerna inneburit ekonomiska obalanser för kommunen med lägre ökningstakt 
av skatteintäkterna och fallande finansnetto och därmed ökat tryck på kommunens 
årliga resultat. Inflationens och arbetslöshetens utveckling kan därmed anses vara 
viktiga makroekonomiska indikatorer att följa för att ha beredskap inför eventuellt 
framtida ekonomiska störningar på kommunens ekonomi. 

Avslutningsvis får man komma ihåg att resultaten i uppsatsen avser en begränsad 
tidsperiod mellan åren 2000-2011 och enbart avser Hudiksvalls kommuns årliga re-
sultat. En fortsatt frågeställning är hur allmängiltiga dessa resultat är för samtliga 
kommuner i riket och gäller dessa samband även framöver. 

 

 



 3 

Innehållsförteckning 

SAMMANFATTNING ................................................................................................................ 2 

1 INLEDNING .................................................................................................................... 5 

1.1 Allmän bakgrund....................................................................................................... 5 
1.1.1 Makroekonomiska störningar under 2000-talet ...................................................... 5 
1.1.2 Utveckling av skatteunderlaget ............................................................................. 6 
1.1.3 Kortsiktiga bromsåtgärder i Hudiksvalls kommun ................................................. 7 

1.2 Problemformulering – Hudiksvalls kommun............................................................... 8 

1.3 Syfte.......................................................................................................................... 9 

1.4 Avgränsning.............................................................................................................. 9 

1.5 Disposition................................................................................................................ 9 

2 METOD.......................................................................................................................... 10 

2.1 Datainsamling......................................................................................................... 10 
2.1.1 Fallstudie och statistisk metod............................................................................. 10 
2.1.2 Kvantitativ modell .............................................................................................. 10 
2.1.3 Sekundärdata ...................................................................................................... 10 

2.2 Ansats till approximering av en ekonometrisk modell............................................... 10 

3 UNDERSÖKNING......................................................................................................... 11 

3.1 Makroekonomiska indikatorer ................................................................................. 11 
3.1.1 Inflation.............................................................................................................. 11 
3.1.2 Ränta.................................................................................................................. 12 
3.1.3 BNP ................................................................................................................... 14 
3.1.4 Arbetslöshet ....................................................................................................... 15 
3.1.5 Folkmängd ......................................................................................................... 15 

3.2 Hudiksvalls kommuns årliga ekonomiska resultat .................................................... 17 
3.2.1 God ekonomisk hushållning och balanskrav ........................................................ 17 
3.2.2 Kommunernas årliga ekonomiska resultat ........................................................... 17 
3.2.3 Årets resultat ...................................................................................................... 18 
3.2.4 Verksamhetens nettokostnad ............................................................................... 19 
3.2.5 Skatteunderlag.................................................................................................... 21 
3.2.6 Skatteintäkter...................................................................................................... 23 
3.2.7 Statsbidrag.......................................................................................................... 25 
3.2.8 Finansnetto......................................................................................................... 27 

4 ANALYS......................................................................................................................... 29 

4.1 Effekter på kommunens ekonomiska resultat ............................................................ 29 

4.2 Åtgärder i förhållande till konjunkturcykeln............................................................. 30 

4.3 Temporära eller permanenta störningar .................................................................. 32 

4.4 Makroekonomiska indikatorer ................................................................................. 33 
4.4.1 Val av indikatorer ............................................................................................... 33 
4.4.2 Illustrativ analys av makroekonomiska indikatorer .............................................. 34 

4.5 Hudiksvalls kommuns årliga resultat ....................................................................... 35 
4.5.1 Kommunens årliga resultat.................................................................................. 35 

4.6 Uppskattning och prövning av samband med Ekonometrisk modell .......................... 36 
4.6.1 Ekonometrisk modell.......................................................................................... 36 
4.6.2 Prövning av samband mellan årets resultat och verksamhetens nettokostnad ........ 37 
4.6.3 Prövning av samband mellan årets resultat och skatteintäkter............................... 38 
4.6.4 Prövning av samband mellan årets resultat och statsbidrag................................... 40 



 4 

4.6.5 Prövning av samband mellan årets resultat och finansnettot ................................. 41 
4.6.6 Prövning av samband mellan BNP och posterna i årets resultat............................ 42 
4.6.7 Prövning av samband mellan reporänta och posterna i årets resultat ..................... 46 
4.6.8 Prövning av samband mellan inflation och posterna i årets resultat ...................... 48 
4.6.9 Prövning av samband mellan arbetslöshet och posterna i årets resultat ................. 50 
4.6.10 Prövning av samband mellan folkmängd och posterna i årets resultat .............. 53 

5 RESULTAT.................................................................................................................... 57 

5.1 Åtgärder och effekter på Hudiksvalls kommuns resultat ........................................... 57 
5.1.1 Vilka effekter har åtgärderna gett på kommunens ekonomiska resultat i stort? ..... 57 
5.1.2 När har åtgärderna satts in i förhållande till pågående konjunkturcykel och vilken 
betydelse kan valet av tidpunkt ha haft på uppnådda effekter på kommunens resultat? ....... 57 
5.1.3 Temporära eller permanenta störningar på kommunens ekonomi ......................... 57 

5.2 Makroekonomiska indikatorers betydelse och inverkan ............................................ 58 
5.2.1 Folkmängd, arbetslöshet och reporänta kontra skatteintäkter................................ 58 
5.2.2 Makroekonomiska indikatorers rörelser åren kring en lågkonjunktur.................... 59 

6 AVSLUTANDE DISKUSSION...................................................................................... 61 

Källförteckning........................................................................................................................ 62 

Bilagor ..................................................................................................................................... 64 

Bilaga 1 – BNP, Reporänta, Inflation, Arbetslöshet, Folkmängd 

Bilaga 2 – Hudiksvalls kommuns och rikets kommuners årliga resultat 

Bilaga 3 – Ekonometrisk modell  

 

 
 



 5 

EFFEKTER AV KORTSIKTIGA EKONOMISKA BROMSÅTGÄRDER  
I KOMMUNAL VERKSAMHET -  

En studie av Hudiksvalls kommun 

 

1 INLEDNING 

1.1 Allmän bakgrund  
Inom makroteorin, försöker man förklara hur ekonomin som helhet utvecklas: ekonomisk tillväxt, 
konjunkturer, arbetslöshet, inflation, växelkurser, räntor, bytesbalans och statsfinanser. Dessutom 
studeras möjligheterna att påverka den ekonomiska utvecklingen med penning- och finanspolitik.1 

1.1.1 Makroekonomiska störningar under 2000-talet 

Under 2000-talets första decennium har två kraftigare makroekonomiska störningar 
resulterat i lågkonjunkturer för världsekonomin. För Sveriges del har dessa störningar 
inverkat på den ekonomiska tillväxten mätt i BNP (bruttonationalprodukten), dels år 
2001 då tillväxten av BNP föll till 1,3 procent och dels en tillbakagång i ekonomin 
med minus 0,6 procentenheter år 2008 och ytterligare minus 5,0 procentenheter år 
2009. Under perioden 2000-2011 har BNP ökat med i genomsnitt 2,5 procent per år. 
För år 2011 uppgick ökningen av BNP till 3,9 procent.2 Vid senaste aktuella mät-
ningen, kvartal 4 år 2011 jämfört med kvartal 4 år 2010, uppgick BNP till 1,1 pro-
cent, d v s återigen en kraftig inbromsning av den svenska ekonomin.3 

Faktorer som påverkar bruttonationalproduktens storlek är främst ekonomisk till-
växt, arbetslöshet och inflationstakt. De bägge nedgångarna i den svenska ekonomin 
år 2001 och år 2009 har haft sitt ursprung i en försvagad tillväxt i världsekonomin, i 
synnerhet den amerikanska ekonomin.  

Diagram 1, BNP volymförändring i procent år 1994-2011 
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1 http://www.miun.se/sv/Utbildning, 2012-04-18 
2 http://www.scb.se/Statistik/NR/NR0103/2011K04/NR0103_2011K04_DI_01_SV_BNP1994.xls, 
2012-04-18  
3 www.scb.se, 2012-05-03 
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Under 2000-talets inledning hamnade världsekonomin i en lågkonjunktur med avta-
gande tillväxttal för produktion och sysselsättning. Hösten år 2000 försvagades till-
växten, framförallt i Nordamerika och i Asien. Efterfrågebortfallet i världsekonomin 
drabbade främst bilindustrin samt informations- och kommunikationsteknologiska 
sektorn. Till följd av den internationella konjunkturavmattningen samt en långsam-
mare ökning av hushållens konsumtion, bromsades tillväxten i den svenska ekono-
min påtagligt. Även i Sverige drabbades särskilt de viktiga och normalt starka for-
dons- och teleproduktsmarknaderna. 4 

Den internationella konjunkturavmattningen fördjupades ytterligare genom terrordå-
den i New York och Washington den 11 september 2001. Efterfrågan dämpades 
särskilt i USA, då både hushållens och industrins framtidstro sjönk i industriländerna. 
Börserna rasade med ca 10 procent dagarna efter terrorattackerna.5   

Nästa lågkonjunktur i världsekonomin hade sin upprinnelse hösten år 2008. Då 
övergick vad som från början betecknades som på oro på de internationella finansiel-
la marknaderna till något som potentiellt bedömdes kunna vara en av de största eko-
nomiska kriserna i modern tid. Den utlösande faktorn var att den amerikanska inve-
steringsbanken Lehman Brothers gick omkull med följd att osäkerheten ökade kraf-
tigt på de finansiella marknaderna världen över. Även svenska företag fick till följd av 
detta problem med sin finansiering samt högre finansieringskostnader, oavsett före-
tagets ekonomiska ställning. 6  Till följd av finans- och kreditkrisen skedde en drama-
tisk försvagning av den internationella konjunkturen.7  Sverige tillhörde de länder 
som drabbades hårdast av krisen med ett sammantaget fall i BNP från första kvarta-
let 2008 till fjärde kvartalet 2009 med nästan – 7 procent och hamnade i en djup låg-
konjunktur. Att den svenska ekonomin drabbades så hårt beror till stor del av det 
som produceras i Sverige exporteras och att omvärldens efterfrågan på den svenska 
exporten föll vilket därmed drabbade industrin hårdast. Tjänstesektorn drabbades 
inte i samma omfattning.8  

Efter en stark återhämtning av den svenska ekonomin med en BNP-tillväxt år 2010 
om 6,1 procent och 3,9 procent år 2011 är regeringens bedömning i dagsläget (april 
2012) att svensk ekonomi väntas bromsa in tydligt under 2012 till följd av den euro-
peiska skuldkrisen. Detta innebär enligt regeringen en risk för kraftigt sämre kon-
junkturutveckling. Sveriges ekonomi förväntas dock återhämta sig från 2013 och 
framåt.9  

1.1.2 Utveckling av skatteunderlaget 

Skatteunderlagets utveckling har stor betydelse för kommunernas ekonomi då skat-
terna svarar för två tredjedelar av de totala intäkterna.10 Kommunalt skattunderlag 
utgörs av summa beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skatteunder-
laget är således beroende av konjunkturen i landet och därmed sysselsättningen, d v s 

                                                
4 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget juni 2001 
5 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget november 2011 
6 Sveriges Riksbank, Penning politisk rapport 2008:3, 2008-10-23   
7 Sveriges Kommuner och Landsting, Makro Nytt 01/2009, 2009-03-12 
8 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget Mars 2010 
9 www.regeringen.se, Vårpropositionen 2012, 2012-04-16 
10 Sveriges Kommuner och Lansting, PM Utvärdering av skatteunderlagsprognoser för 2010, 2011-12-20 
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arbetade timmar. Ett fall i BNP innebär minskad produktion och minskad sysselsätt-
ning och vice versa. 

Kommunernas bokförda skatteintäkter baseras på prognoser och preliminära intäkter 
under det s k inkomståret (år 1), vilka korrigeras utifrån reviderad prognos vid årets 
slut. Definitiv korrigering bokförs i slutet av följande år det s k taxeringsåret (år 2), 
där den faktiska in- eller återbetalningen görs i januari påföljande år (år 3) då även 
skatteunderlaget redovisas . I redovisningen av skatteunderlaget innebär därmed den-
na eftersläpning att skatteunderlaget år 2011 (år 3) avser taxeringen år 2010 (år 2) 
avseende inkomsterna år 2009 (år 1). Effekterna av fallen i BNP år 2001 och år 2009 
framgår därmed på skatteunderlagen år 2003 och 2011, d v s två år senare. 

Skatteunderlaget i riket under perioden 2000-2012 har ökat med i genomsnitt 4,6 
procent per år. År 2002, året innan det första fallet i skattunderlaget under 2000-talet, 
hade skatteunderlaget ökat med 7,5 procent baserat på inkomsterna år 2000. Därefter 
följde ett antal år med fallande skatteunderlagsutveckling. En viss uppgång av tillväx-
ten av skatteunderlaget följde under åren 2007-2010 innan nästa fall år 2011 baserat 
på inkomståret 2009. 11  

Diagram 2, Skatteunderlaget i riket volymförändring i procent år 1996-2012  
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1.1.3 Kortsiktiga bromsåtgärder i Hudiksvalls kommun 

Lågkonjunkturer med fall i BNP och skatteunderlag samt ökad arbetslöshet med 
påföljande sociala kostnader påverkar ekonomin i landets kommuner. För att tillfäl-
ligt parera ökad press på kommunernas ekonomier är en metod att använda sig av 
akuta, kortsiktiga bromsåtgärder. I en studie av Hudiksvalls kommun under 2000-
talet har vid två tillfällen fattats beslut om kortsiktiga bromsåtgärder, år 2003 och år 
2009, i nära anslutning till ovan beskrivna makroekonomiska störningar. Våren 2011 
uppmanades senast om allmän återhållsamhet vilket inte, vid en första anblick, var 
kopplad till någon makroekonomisk störning utan till befarade underskott för kom-
munens verksamheter.  

                                                
11 www.scb.se, (2012-03-02) 
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Hudiksvalls kommun har under hela 1990-talet, förutom för år 1999, redovisat posi-
tiva resultat. Resultatutvecklingen var dock sedan år 1997 vikande. Vid bokslutet år 
2001 redovisades ett negativt resultat om – 2,3 miljoner kronor. Verksamheterna 
inom kommunen uppmanades ett halvår senare att se över organisation och arbets-
sätt och komma med förslag kring reducering av personalkostnaderna med 20 miljo-
ner kronor. Detta för att begränsa den negativa ekonomiska utvecklingen, då pro-
gnoserna pekade mot ännu ett år med negativt resultat, vilket också blev fallet.12 Vid 
bokslutet för år 2002 redovisades ett negativt resultat om – 39 miljoner kronor. I 
kommunens årsredovisning konstaterades att orsaken till underskottet var att verk-
samheterna inte höll sig inom tilldelad budget, att skatteunderlaget ökade långsamma-
re än beräknat samt kursförluster. 13  

Året efter, i maj 2003, fattade Hudiksvalls kommunfullmäktige beslut om kortsiktiga 
åtgärder s k ”vardagsbesparingar” för att ytterligare begränsa den negativa ekonomis-
ka utvecklingen inom kommunen då prognoserna pekade på fortsatta stora under-
skott. Kort därefter vid ett pressmeddelande meddelades av kommunstyrelsens ord-
förande och ekonomichefen om en skattehöjning om 50 öre inför år 2004.14 

Med upprinnelse av finanskrisen hösten 2008 och återigen ökat tryck på kommunens 
ekonomi lämnade i februari 2009 den centrala ledningsgruppen i Hudiksvalls kom-
mun bestående av nämndsordföranden samt förvaltningschefer, förslag om kortsikti-
ga åtgärder. Detta för att begränsa kostnadsökningen med en målsättning om 10 mil-
joner kronor.  

Våren 2011 uppmanades senast till allmän återhållsamhet, efter signaler från verk-
samheterna om ett befarat underskott i verksamheterna om – 16 miljoner kronor. 
Vid det tillfället konstaterades dock av kommunförbundet att den svenska ekonomin 
var inne i en mycket stark tillväxtfas.15 

1.2 Problemformulering – Hudiksvalls kommun 
Problemformuleringen i denna uppsats är: Hur effektiva är kortsiktiga ekonomis-
ka bromsåtgärder i kommunal verksamhet? I uppsatsen kommer problemformu-
leringen att besvaras, genom en fallstudie av Hudiksvalls kommun under 2000-talet. 

Uppsatsens huvudfråga kommer att besvaras utifrån ett makroekonomiskt perspektiv 
genom tre frågeställningar. Frågeställningarna gäller dels kommunens agerande i rela-
tion till utvecklingen av ekonomin som helhet, som exempelvis ekonomisk tillväxt 
och konjunkturer, samt dels de ekonomiska effekterna av åtgärderna. 

De tre frågeställningarna är: 

1. Vilka effekter har åtgärderna gett på kommunens ekonomiska resultat i stort? 

2. När har åtgärderna satts in i förhållande till pågående konjunkturcykel och vilken 
betydelse kan valet av tidpunkt ha haft på uppnådda effekter? 

3. Har störningarna på kommunens ekonomi varit temporära och klarats med kort-
siktiga bromsåtgärder eller mer permanenta och därmed ställt krav på mer långsikti-
ga åtgärder? 

                                                
12 Hudiksvalls kommun, Informationsblad ”Vi tar tag i ekonomin!”, 2002-06-18 
13 Hudiksvalls kommun, Årsredovisning 2002 
14 Hudiksvalls kommun, Pressmeddelande ”Budgetdirektiv 2004-2006”, 2003-08-21 
15 Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonominytt nummer 10/11, 2011-05-03 
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I ett framåtblickande syfte med makroekonomiskt perspektiv ställs en fjärde fråga: 

4. Vilka indikatorer är viktiga för kommunen att följa för att kunna förutsäga fram-
tida yttre påverkan på kommunens ekonomi och hur kan dessa indikatorers inverkan 
på kommunens årliga resultat uppskattas? 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är dels att försöka beskriva och förklara effekter av en kommuns 
agerande med kortsiktiga bromsåtgärder vid makroekonomiska störningar samt dels 
att få erfarenheter och verktyg att applicera vid framtida makroekonomiska störning-
ar inom kommunal verksamhet. 

1.4 Avgränsning 
De avgränsningar som har gjorts i uppsatsen är följande: 

• Tidsperioden som undersökningen omfattar är i huvudsak år 2000 – 2011. 

• Organisationen som studeras är Hudiksvalls kommun exklusive kommunala 
bolag och stiftelser samt jämförelse med Sveriges kommuner, aggregerat eller i 
genomsnitt. 

• Ekonomiska poster avseende kommunernas ekonomi som undersöks omfattar 
årets resultat, verksamhetens nettokostnad, skatteintäkter, statsbidrag och finans-
netto. 

• Makroekonomiska indikatorer avseende Sveriges ekonomi som studeras om-
fattar inflation, ränta och BNP (bruttonationalprodukt) samt folkmängdens och 
arbetslöshetens utveckling för rikets kommuner respektive Hudiksvalls kommun. 

• Ekonomiska variabler samt effekter av förändringar och åtgärder mäts i kro-
nor samt procentuell andel eller förändring och inte kvantitets- eller kvalitetsmäs-
sigt. 

1.5 Disposition  
I Kapitel 2 Metod redogörs för den metod som används för datainsamlingen, vilken 
typ av data som insamlas och från vilka typer av datakällor. I kapitlet redogörs även 
för tillvägagångssättet och val av metod för ekonometrisk modell i analyserna samt 
vilka statistiska metoder som används för pröva samband och förklaringsgrad mellan 
olika variabler. 

I Kapitel 3 Undersökning redovisas definitioner över insamlad data, sammanställ-
ningar över insamlad data samt beskrivning av de insamlade datauppgifternas utveck-
ling över tid. 

I Kapitel 4 Analys prövas och analyseras eventuella samband och förklaringsgrad 
mellan de olika variablerna från insamlade datauppgifter. Analysen görs först illustra-
tivt i diagramform och sedan genom den ekonometriska modellen där samband och 
förklaringsgrad uppskattas och prövas. 

I Kapitel 5 Resultat redovisas resultaten från undersökningen och analyserna för att 
besvara uppsatsens problemformulering, frågeställningar och syfte. 

I det avslutande kapitlet Kapitel 6 Avslutande diskussion kommer en reflektion av 
undersökningen och resultaten samt förslag på ytterligare frågeställningar. 
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2 METOD 

2.1 Datainsamling  

2.1.1 Fallstudie och statistisk metod 
Materialet till uppsatsen kommer att insamlas dels genom en fallstudie av Hudiks-
valls kommun samt dels genom statistisk metod där data samlas in för Hudiksvalls 
kommun och i jämförande syfte för rikets kommuner, aggregerat och/eller i genom-
snitt.  

2.1.2 Kvantitativ modell 
Uppsatsen kommer att baseras i huvudsak enligt kvantitativ modell där samtliga 
insamlade variabler är mätbara, i kronor samt i procentuell förändring eller andel.  

De ekonomiska variablerna mäts i nominella värden, d v s i löpande prisnivå. 

Den ekonomiska analysen för posterna i kommunens resultat kommer att baseras på 
kronor per invånare, för att exkludera variationer i data som har att göra med för-
ändrat antal invånare. 

2.1.3 Sekundärdata 

Datainsamlingen kommer huvudsakligen att utgöras av sekundärdata, d v s data som 
redan finns framtagna i exempelvis kommunala årsredovisningar och rapporter samt 
databaser som exempelvis från Statistiska centralbyrån www.scb.se och Kommun- 
och landstingsdatabasen www.kolada.se. Insamlad data kommer i analyserna att be-
arbetas, exempelvis omräknas i årlig förändring i kronor eller procent. 

2.2 Ansats till approximering av en ekonometrisk modell 
Metoden vid ansats till approximering av ekonometrisk modell är följande: 

• Identifiera de makroekonomiska indikatorerna  

• Pröva eventuella samband mellan årets resultat och de ingående posterna i det 
årliga resultat, approximera dessa samband utifrån en ekonometrisk modell samt 
pröva sambandens giltighet och styrka. Detta i syfte att undersöka vilken eller vil-
ka poster som har haft störst betydelse för det årliga resultatet. 

• Pröva eventuella samband mellan de makroekonomiska indikatorerna och pos-
terna i kommunens årliga resultat, approximera dessa samband utifrån en eko-
nometrisk modell samt pröva sambandens giltighet och styrka. Detta i syfte att 
undersöka huruvida respektive indikator har haft betydelse för det årliga resulta-
tet. 

Den ekonometriska modell som kommer att användas är: 

• Enkel linjär regressionsanalys med en variabel baserad på minsta kvadratmetoden 

De metoder som kommer att användas för prövning av sambandens giltighet och 
styrka är: 

• Hypotestest (prövning om samband finns eller inte) 

• R2-test (prövning av styrkan i sambandet, förklaringsgraden) 
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3 UNDERSÖKNING 

3.1 Makroekonomiska indikatorer 
För att besvara uppsatsens frågeställningar kring kommunens agerande i relation till 
utvecklingen av ekonomin som helhet inleds undersökningen med att belysa följande 
makroekonomiska indikatorers utveckling för perioden 2000-2011 avseende Sveriges 
ekonomi: 

• Inflation 

• Ränta  

• BNP (bruttonationalprodukt) 

För Hudiksvalls kommun och rikets kommuner kommer även att undersökas utveck-
lingen för följande indikatorer: 

• Arbetslöshet 

• Folkmängd 

3.1.1 Inflation 

Målet för Sveriges penningpolitik är enligt riksbankslagen att upprätthålla ett fast 
penningvärde. Riksbanken har preciserat detta som ett mål för inflationen som in-
nebär att den årliga förändringen av konsumentprisindex (KPI) ska vara två procent. 

Samtidigt som penningpolitiken inriktas mot att uppfylla inflationsmålet ska den 
stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå en hållbar till-
växt och hög sysselsättning.16 

Diagram 3, Inflation (KPI) år 2000-2011 
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16 Sveriges Riksbank, Penningpolitisk rapport Februari 2012 
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Den årliga inflationen mätt enligt konsumentprisindex (KPI) har under perioden 
2000-2011 uppgått på årsbasis till i genomsnitt 1,6 procent. Under perioden återfinns 
lägst inflation med – 0,3 procentenheter år 2009, d v s deflation med fallande prisni-
våer.  Högst ökning av inflationstakten inträffade år 2008 med en ökning av prisnivå-
erna med 3,4 procentenheter. Inflationsutvecklingen har haft två perioder med avta-
gande inflationsutveckling, åren 2002-2004 samt år 2009. Under perioden återfinns 
tre toppar, åren 2001, 2008 och 2011. 17 

År 2011 uppgick inflationen till 2,6 procent på årsbasis jämfört med föregående år. I 
genomsnitt, månadsvis, under året uppgick inflationen till 3,0 procent. Vid senaste 
aktuella mätningen var inflationstakten enligt KPI 1,5 procent, mars 2012 jämfört 
med mars 2011.18 

3.1.2 Ränta 

Sedan år 1994 har Sveriges Riksbank (centralbanken) ett nytt räntestyrningssystem 
med tre styrräntor: reporäntan samt in- och utlåningsräntan vid insättning på kon-
to eller lån hos Riksbanken.19  Inlåningsräntan är den ränta bankerna får när de sätter 
in pengar på konto hos Riksbanken över natten och är normalt 0,75 procentenheter 
lägre än reporäntan. Utlåningsräntan är den ränta bankerna får betala när de lånar 
pengar av Riksbanken över natten och är normalt 0,75 procentenheter högre än re-
poräntan. Räntan på dessa lån och placeringar kallas dagslåneränta. Genom dessa 
in- och utlåningsmöjligheter för bankerna kan Riksbanken styra de korta marknads-
räntorna i ekonomin, vilket även påverkar andra räntor i ekonomin och i förläng-
ningen den ekonomiska aktiviteten och utvecklingen av priserna, d v s inflationen. 

Bankernas egna räntor på korta löptider påverkas av hur bankerna tror att dagslåne-
räntan kommer att utvecklas.20   

Merparten av de över- och underskott som uppstår i betalningsströmmarna under 
dagen hanteras dock genom att bankerna lånar av och placeras hos varandra på dags-
lånemarknaden. De villkor centralbanken tillämpar vid in- och utlåning är satta så att 
det är fördelaktigare att utnyttja dagslånemarknaden för att utjämna över- och under-
skott i betalningsströmmarna jämfört med att låna och placera i centralbanken så 
länge det finns likviditet på dagslånemarknaden. Dagslåneräntan är den kortaste 
marknadsräntan. Då dagslåneräntan är den alternativa kostnaden eller avkastningen 
för en banks finansiering eller placering påverkar den räntebildningen i hela ekono-
min.21 

Längre räntor påverkas däremot av andra faktorer också. Räntor med löptider på mer 
än två år påverkas inte i samma utsträckning av förväntningar om hur räntan kom-
mer att ändras inom den närmaste tiden. Istället är det förväntningar om hur inflatio-
nen, och därmed penningpolitiken, kommer att utvecklas på lång sikt som spelar 
in. En högre räntenivå ger, allt annat lika, en lägre aktivitet i ekonomin och därmed 
lägre inflationstryck och vice versa. 22 

                                                
17  http://www.scb.se/Statistik/PR/PR0101/2011M12/PR0101_2011M12_DI_06-07_SV.xls,  
(2012-03-02) 
18 www.scb.se, 2012-04-18 
19 Hässel, Norman, Andersson (2001), De finansiella marknaderna i ett internationellt perspektiv, SNS Förlag, 
Stockholm 
20 Sveriges Riksbank, Att styra räntan, www.riksbank.se (2011-09-30) 
21 Mitlid, Vesterlund, Räntestyrning i penningpolitiken – hur går den till?, Penning och valutapolitik 1/2001 
22 Sveriges Riksbank, Hur styr Riksbanken räntan?, (2011-09-30), 
http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Riksbankens-roll/Hur-styr-Riksbanken-rantan/ 



 13 

Riksbanken fastställer även den så kallade referensräntan vilken inte har något pen-
ningpolitiskt syfte. Referensränta används bl a i räntelagen. Innan 28 juni 2002 var 
dess föregångare diskontot. Referensräntan fastställs halvårsvis och motsvaras av 
Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår, och avrundas uppåt till 
närmaste högre halva procentenhet.  

Då utvecklingen av de korta marknadsräntorna i huvudsak styrs av reporäntan kom-
mer reporäntans utveckling under perioden 2000-2011 att redovisas i det följande. 

Diagram 4, Reporäntans utveckling (procent) perioden 2000-02-09 – 2011-12-21 
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Reporäntan uppgick vid 2000-talets ingång till 3,75 procent och vid slutet av år 2011 
till 1,75 procent. Under perioden har reporäntan som högst legat på 4,75 procent i 
september 2008 och som lägst på 0,25 procent under perioden juli 2009 till juli 2010. 
I årligt medeltal har reporäntan för perioden uppgått till ca 2,6 procent.23 

Två tidsperioder med sänkningar av reporäntan inträffade under åren 2002-2005 
samt hösten 2008 till sommaren 2010. Två tidsperioder med höjningar av reporäntan 
inträffade däremellan under perioderna 2006 till hösten 2008 samt sommaren 2010 
tills slutet av år 2011. 

Reporäntan uppgår sedan februari 2012 till 1,5 procent. Vid senaste penningpolitiska 
mötet 2012-04-17 beslutade Riksbanken att lämna reporäntan oförändrad på denna 
nivå för att stödja återhämtningen i ekonomin och även beaktat inflationens relativt 
låga nivå.24 

                                                
23 http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Reporantan-tabell/ (2012-03-01) 
24 www.riksbank.se, (2012-04-19) 
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3.1.3 BNP  

Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett 
land under en tidsperiod, vanligen ett år. Det kan uttryckas som värdet av total 
konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import. 
Om man i ett land summerar värdet av alla färdiga varor och tjänster som produce-
rats under ett år får man fram landets bruttonationalprodukt. Det finns tre olika me-
toder att räkna ut BNP på, av vilka alla ska ge samma resultat i teorin: 

• Utgiftsmetoden - summan av utgifter, vilket går ut på principen att alla produk-
ter har blivit köpta av någon, därför måste värdet av samtliga produkter vara lika 
med folks totala utgifter till varuinköp. 

• Produktionsmetoden - summan av förädlingsvärden, går ut på att summera 
produktionen uppdelat på olika sektorer, ofta baserat på uppgifter från företag. 

• Inkomstmetoden - summan av inkomster, går ut på att producenternas inkoms-
ter måste vara lika med det slutgiltiga förädlingsvärdet för deras produkter, så 
BNP räknas ut genom att summera producenternas inkomster.25 

Faktorer som påverkar bruttonationalproduktens storlek är främst ekonomisk till-
växt, arbetslöshet och inflationstakt. 

Diagram 5, BNP volymförändring i procent år 1994-2011 i löpande priser (nominellt) 
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Under perioden 2000-2011  har den ekonomiska tillväxten mätt i BNP ökat med i 
genomsnitt 2,5 procent per år. För år 2011 uppgick ökningen av BNP med 3,9 pro-
cent.  

Två större nedgångar i BNP har inträffat under perioden, dels år 2001 då tillväxten 
av BNP uppgick till 1,3 procent och dels en tillbakagång i ekonomin med minus 5,0 
procent år 2009. För år 2011 uppgick BNP-tillväxten till 3,9 procent. Vid senaste 
aktuella mätningen, kvartal 4 år 2011 jämfört med kvartal 4 år 2010, uppgick BNP till 
1,1 procent, d v s en kraftig inbromsning av den svenska ekonomin.26 

                                                
25 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bruttonationalprodukt , (2012-03-01) 
26 www.scb.se, (2012-04-18) 
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3.1.4 Arbetslöshet 
Arbetslöshetens utveckling för rikets kommuner i genomsnitt och för Hudiksvalls 
kommun har haft en liknande utveckling under perioden 2000-2011. Dock har ar-
betslösheten i Hudiksvalls kommun under perioden varit ca 2,5 procentenheter hög-
re jämfört med rikets kommuner i genomsnitt. För rikets kommuner har arbetslöshe-
ten legat på i genomsnitt 6,0 procent medan arbetslösheten i Hudiksvalls kommun 
har legat på i genomsnitt 8,5 procent. Enligt Sveriges kommuner och landsting utgår 
man från en jämviktsarbetslöshet om 6 procent i riket.27  

Åren 2000-2006 varierade arbetslöshetsnivån i riket i stort kring 6 procent och i Hu-
diksvalls kommun mellan 8-10 procent. Arbetslöshetsnivåerna sjönk därefter under 
åren 2007- 2008 både för rikets kommuner och för Hudiksvalls kommun, till 3,8 
procent respektive 5,6 procent. Därefter har arbetslösheten ökat och var som högst 
år 2010 med 8 procent i riket och 9,3 procent i Hudiksvall.  

År 2011 uppgick arbetslösheten i riket till 7,0 procent och i Hudiksvall till 8,25 pro-
cent. Vid senaste aktuella mätningen, mars 2012, uppgick arbetslösheten för riket till 
7,7 procent .28 

Diagram 6, Arbetslöshet (%) för rikets kommuner och Hudiksvalls kommun perioden 2000-
2011 
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Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern 18-64 år dividerat med antal 

invånare 18-64 år. Källa: Arbetsförmedlingen och SCB. 29 

3.1.5 Folkmängd 

Hudiksvalls kommun är en av Sveriges 290 kommuner, belägen i södra Norrlands 
kusttrakter. Befolkningen uppgick den 31 december 2011 till 36 784 invånare.  

Folkmängden i Hudiksvalls kommun har under perioden 2000-2011 minskat från 
37 454 till 36 784 personer, d v s en minskning med sammantaget 670 personer mot-
svarande ca -0,2 procent per år. Rikets befolkning har under samma period ökat med 
i genomsnitt 0,6 procent per år. Den 31 december 2011 var andelen folkmängd i 

                                                
27 Sveriges kommuner och landsting, Makroekonomiska störningars effekt på kommunsektorns ekonomi och 
sysselsättning, sid 14, 2011 
28 www.scb.se, (2012-05-03) 
29 www.kolada.se, (2012-04-14) 
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Hudiksvalls kommun jämfört med riket 0,39 procent, en minskning med 0,03 pro-
centenheter från 0,42 procent år 2000. 

Av den totala befolkningsminskningen i Hudiksvalls kommun om 670 personer un-
der perioden 2000-2011 var den största minskningen antalsmässigt åren 2001 och 
2002 med 406 personer, d v s 60 procent av befolkningsminskningen under perioden 
skedde dessa två år. Åren därefter har befolkningsminskningen gått i långsammare 
takt, där befolkningen även ökat marginellt enstaka år. 

För rikets kommuner aggregerat har folkmängdens ökning haft ett annorlunda för-
lopp, där ökningen av folkmängden haft ett långsammare förlopp åren 20001-2005, 
och åren därefter haft en högre ökningstakt. 

Diagram 7, Folkmängd Hudiksvalls kommun år 2000-2011, antal personer 
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Diagram 8, Folkmängd procentuell förändring Hudiksvalls kommun och rikets kommuner,  
år 2000-2011 
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3.2 Hudiksvalls kommuns årliga ekonomiska resultat 

3.2.1 God ekonomisk hushållning och balanskrav 
Enligt Kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall 
det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkning-
en återställas inom de närmaste följande två åren. 30  

En exakt definition av vad god ekonomisk hushållning är finns inte. Det kommunala 
balanskravet är ett minimikrav. Många kommuner har som mål att resultatet ska vara 
2 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen. Om det finns synnerliga 
skäl kan en kommun budgetera för tillfälliga underskott. Sådana skäl kan vara stark 
finansiell ställning eller åtgärder som tillfälligt medför kostnader men som på sikt 
leder till lägre kostnader och god ekonomisk hushållning.31  

3.2.2 Kommunernas årliga ekonomiska resultat 

Kommunernas årliga ekonomiska resultat kan förenklat beräknas enligt följande: 

- Verksamhetens nettokostnad 

+ Skatteintäkter 

+ Statsbidrag 

+ Finansnetto 

______________ 

= Årets resultat 

För att besvara uppsatsens frågeställning kring effekterna av kortsiktiga bromsåtgär-
der i Hudiksvalls kommuns ekonomi under perioden 2000-2011 kommer kommu-
nens årliga resultat samt övergripande kostnads- och intäktsposter att belysas i föl-
jande avsnitt: 

• Årets resultat 

• Verksamhetens nettokostnad 

• Skatteunderlag 

• Skatteintäkter 

• Statsbidrag 

• Finansnetto 

Redovisningen är uppdelad totalt för Hudiksvalls kommun, årlig volymförändring i 
procent samt kronor per invånare för Hudiksvalls kommun med jämförelse med 
rikets kommuner i genomsnitt. 

                                                
30 Kommunallagen, 8 kap § 1 och 5 
31 http://www.regeringen.se/sb/d/12216/a/131860, (2012-05-02) 
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3.2.3 Årets resultat 
I årets resultat summeras kommunens samtliga kostnader och intäkter. Ett över-
skott visar hur mycket kommunens bokförda nettoförmögenhet (eget kapital i ba-
lansräkningen) ökat jämfört med föregående år och vice versa vid ett underskott. 32 

Hudiksvalls kommun har under perioden 2000-2011 övervägande redovisat positiva 
resultat som varierat mellan + 13,0 miljoner kronor som lägst år 2003 och  
+ 60,9 miljoner kronor som högst år 2006, med undantag för de två åren 2001 och 
2002 då kommunen redovisade underskott om -2,3 respektive – 38,9 miljoner kro-
nor. Sammantaget har resultaten under perioden varierat med närmare 100 miljoner 
kronor från största under- respektive överskott. 

Diagram 9, Hudiksvalls kommuns resultat år 2000-2011 i miljoner kronor (Mkr) 
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Redovisat, uttryckt i kronor per invånare, så har de årliga resultaten i Hudiksvalls 
kommun jämfört med rikets kommuner har haft en liknande utveckling. Över perio-
den 2000-2011 så har dock landets kommuner haft ett högre genomsnittligt resultat 
om 740 kronor per invånare, jämfört med 578 kronor per invånare i Hudiksvalls 
kommun.  

Kommunerna i riket har under perioden i genomsnitt redovisat positiva resultat 
samtliga år, där Hudiksvall haft negativa resultat åren 2001 och 2002. Trots dessa 
jämförelser så har ändå Hudiksvalls kommun under hälften av åren under perioden 
haft ett högre årligt resultat per invånare jämfört med rikets kommuner i genom-
snitt.33 

                                                
32 Sveriges Kommuner och Landsting, Statistiska centralbyrån, Vad kostar verksamheten i Din kommun? 
33 www.kolada.se,”Vad kostar verksamheten i Din kommun?” (2012-04-16)  
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Diagram 10, Årets resultat år 2000-2011, kronor per invånare 
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3.2.4 Verksamhetens nettokostnad 

Verksamhetens nettokostnad är summan av verksamheternas intäkter minskat 
med kostnader för avskrivningar och verksamhetskostnader. Nettokostnaden visar 
hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, 
generella statsbidrag och utjämning samt räntenetto (finansnetto). 34 

Förändringen av den kommunala konsumtionen i löpande priser (nominellt) påver-
kas både av att priser och löner i ekonomin ändras och av ändringar i omfattningen 
av den kommunala verksamheten. En ökning av konsumtionen kan alltså både bero 
på att antalet anställda ökar eller på att lönerna ökar. Den kostnad som är av störst 
betydelse för konsumtionen i löpande priser är lönekostnaden. De totala kommunala 
konsumtionsutgifterna och sammansättningen av de välfärdstjänster m m som till-
handahålls påverkas vidare av den demografiska utvecklingen. Kommuner måste 
dessutom beakta kommunallagens bestämmelser om budgetbalans och god ekono-
misk hushållning som är kopplade till resultatutvecklingen. Den kommunala verk-
samheten bedrivs till största delen av anställda i kommuner. Under senare år har 
dock tendensen varit att verksamhet som finansieras av kommuner i allt högre ut-
sträckning utförs av privata aktörer. Andelen av den kommunala konsumtionen som 
kan hänföras till kommunfinansierad verksamhet i privat sektor var ca 17 procent 
2011. Det är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2010 och med 1,2 pro-
centenheter jämfört med 2009.35 

Verksamhetens nettokostnad i Hudiksvalls kommun har ökat från 1 170 miljoner 
kronor år 2000 till 1 720 miljoner kronor år 2011 i löpande priser. 

                                                
34 Sveriges Kommuner och Landsting, Statistiska centralbyrån, Vad kostar verksamheten i Din kommun? 
35 www.regeringen.se, Vårpropositionen 2012, (2012-04-16) 
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Diagram 11, Hudiksvalls kommuns (HK) verksamhetens nettokostnad år 2000-2011 i miljoner 
kronor (Mkr) 
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I genomsnitt har nettokostnaden ökat med 3,6 procent per år under perioden 2000-
2011. Det har varit stora variationer i den procentuella volymförändringen av netto-
kostnaden. Särskilt kan noteras hög ökningstakt åren 2002 och 2007 med en ökning 
om 7,5 procent respektive 8,1 procent. År 2003 sänktes nettokostnaden med – 1,1 
procent jämfört med året innan. Åren 2009 och 2011 så har nettokostnaden i stort 
varit oförändrad jämfört med föregående år. 36 

Diagram 12, Hudiksvalls kommuns (HK) verksamhetskostnader netto år 2000-2011, volymför-
ändring i procent 
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36 Hudiksvalls kommun, Årsredovisningar åren 2000-2011 
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Diagram 13, Verksamhetens nettokostnad år 2000-2011, kronor per invånare 
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Verksamhetens nettokostnad redovisade i kronor per invånare har under perioden 
2000-2011 ökat från ca 31 000 år 2000 till ca 47 000 år 2011. Under perioden har 
nettokostnaden per invånare haft en genomsnittlig årlig ökning med 3,9 procent i 
riket och med 3,7 procent i Hudiksvall.37 

Utvecklingen i rikets kommuner i genomsnitt jämfört med Hudiksvalls kommun har 
varit i stort densamma beloppsmässigt under perioden med vissa variationer mellan 
åren. I genomsnitt under perioden 2000-2011 har Hudiksvalls kommuns nettokost-
nad per invånare varit 20 kronor högre jämfört med rikets kommuner.  

Noteras kan att under åren 2003-2006 så har nettokostnaden per invånare legat lägre 
jämfört med riket i stort och år 2009 var nettokostnaden ungefär densamma. År 2010 
har Hudiksvall haft den största avvikelsen jämfört med riket och legat 1 278 kronor 
högre per invånare. 

3.2.5 Skatteunderlag 

Volymförändringen av kommunens skatteintäkter är kopplat till utvecklingen av 
kommunens skatteunderlag, vilket i sin tur är kopplat till utvecklingen av antalet 
arbetade timmar och timlönerna. Den reala utvecklingen av skatteunderlaget baseras 
på arbetade timmar medan den nominella utvecklingen baseras på timlönerna. 

Kommunalt skattunderlag utgörs av summan beskattningsbar förvärvsinkomst för 
fysiska personer inom kommunen. Skatteunderlag beräknas genom att ta totalsum-
man av kommunmedlemmarnas beskattningsbara inkomster dividerat med 100. Skat-
teunderlaget uttrycks i antal skattekronor och skatteören.  

Exempelvis om en fysisk person har en taxerad inkomst till kommunalskatt om 
300 000 kronor efter avdrag, så blir antalet skattekronor 300 000/100 = 3 000. Dessa 
skattekronor ska sedan multipliceras med kommunens skattsats, ex 21:65 i Hudiks-

                                                
37 www.kolada.se , ”Vad kostar verksamheten i Din kommun?”, (2012-04-16) 
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valls kommun år 2011. Det innebär då en kommunal skatt om: 3 000 x 21:65 = 
64 800 kronor. 

Utvecklingen av skatteunderlaget har betydelse för den skattekraft som en kommun 
har och därmed de skatteintäkter kommunen får in. Skattekraft är ett mått på skatte-
underlagets storlek och räknas fram genom att man dividerar det totala antalet skat-
tekronor under taxeringsåret med antalet invånare. 38 

Jämfört med rikets utveckling av skatteunderlaget så har Hudiksvalls kommun haft i 
stort motsvarande utveckling, men totalt sett en något lägre tillväxttakt. Skatteunder-
lagets procentuella utveckling i Hudiksvalls har under perioden 2000-2010 i genom-
snitt ökat med 3,7 procent och legat under rikets genomsnitt med 0,8 procentenheter 
vilken i genomsnitt ökat med 4,5 procent .39  

Under åren 2001-2004 och 2009-2010 har skatteunderlaget vikit, med en återhämt-
ning däremellan under åren 2005-2008. 

Den totala trenden för skatteunderlagets utveckling under perioden 2000-2010 har 
dock varit fallande både för Hudiksvalls kommun och för riket i stort. 

Diagram 14, Hudiksvalls kommuns (HK) och Rikets skatteunderlag år 2000-2011, volymför-
ändring i procent (redovisade på inkomståret – år 1) 
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Kommentar Diagram: Skatteunderlaget redovisas i statistiken från SCB (statistiska centralbyrån) året 

efter taxeringsåret, d v s två år efter inkomståret. I diagrammet redovisas skatteunderlaget dock på 

inkomståret, d v s det år inkomsterna tjänades in som ligger till grund för skatteunderlaget. Detta för 

att redovisa genererade skatteintäkter på det år de intjänades och det år då merparten bokförs som 

skatteintäkter hos kommunerna, samt för att tydliggöra konjunktursvängningarna tidsmässigt på rätt 

år. 

                                                
38 Lennart Broman, 1983, Kommunal Ekonomi Planering och Budgetering, sid 84 
39 www.scb.se, ”Offentlig ekonomi” 
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3.2.6 Skatteintäkter 
De skatteintäkter som redovisas är kommunens preliminära skatteintäkter för re-
spektive inkomstår baserade på kommunernas egna skatteunderlag. Förbundets 
(SKL) prognos för slutavräkning för inkomståret samt definitiv korrigering för slut-
avräkning för föregående år ingår även i det redovisade resultatet. 40 

Hudiksvalls kommuns bokförda skatteintäkter har ökat från 930 miljoner kronor år 
2000 till 1 360 miljoner kronor år 2011 i löpande priser.41  

Diagram 15, Hudiksvalls kommuns (HK) skatteintäkter år 2000-2011 i miljoner kronor (Mkr) 
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Under perioden 2000-2011 har skatteintäkterna i genomsnitt ökat med 4,0 procent 
per år. Utvecklingen av skatteintäkterna under perioden har dock haft en nedåt gåen-
de trend. Från en ökningstakt med 8,8 procent år 2000 till som lägst 0,5 procent år 
2010.  Två större fall av skatteintäkternas utveckling i Hudiksvall inträffade under 
åren 2001-2003 samt åren 2009-2010. 

I trenden med avtagande tillväxt av skatteintäkterna under perioden 2000-2011 så har 
skatteintäkterna dock ökat fyra enskilda åren 2004, 2006, 2008 och senast år 2011.  

Ökningen år 2004  kan förklaras av en skattehöjning. Skattesatsen i Hudiksvall upp-
gick för åren 2000-2003 till 21:15 per skattekrona. År 2004 höjdes skatten med 50 
öre. Skattesatsen har sedan för åren 2004-2011 legat på 21:65 kronor per skattekrona.  

År 2006 ökade åter skatteintäkterna i Hudiksvalls kommun, vilket förklaras av för-
bättrade definitiv skatteavräkning för år 2005 vilket bokfördes år 2006.  

Ökningen av skatteintäkterna för år 2011 uppgick till 4,1 procent vilket nästan är i 
nivå med år 2008 innan det kraftiga fallen åren innan. Detta kan ses som en åter-
hämtning då 2011-års ökning är i nivå med den genomsnittliga ökningstakten per år 
för perioden.42 

                                                
40 Sveriges Kommuner och Landsting, Statistiska centralbyrån, Vad kostar verksamheten i Din kommun? 
41 Hudiksvalls kommun, Årsredovisningar 2000-2011 
42 Hudiksvalls kommun, Årsredovisningar åren 2000-2011 
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Diagram 16, Hudiksvalls kommuns (HK) bokförda skatteintäkter år 2000-2011, volymföränd-
ring i procent  
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Skatteintäkterna redovisade i kronor per invånare har under perioden 2000-2011 ökat 
från knappt 25 000 år 2000 till ca 37 000 år 2011, vilket motsvarar en genomsnittlig 
ökning per år om 4,2 procent i riket och 4,1 procent i Hudiksvall. Under perioden 
har Hudiksvalls kommun haft lägre skatteintäkter per invånare med i genomsnitt 137 
kronor. Åren 2000 och 2004 hade dock Hudiksvalls kommun högre skatteintäkter 
per invånare jämfört med rikets kommuner i genomsnitt.43 

Diagram 17, Skatteintäkter år 2000-2011, kronor per invånare 
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43 www.kolada.se, Vad kostar verksamheten i Din kommun? 
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3.2.7 Statsbidrag 
Under posten statsbidrag redovisas: 44 

• Inkomstutjämning 

• Kostnadsutjämning 

• Strukturbidrag 

• Regleringsbidrag/-avgift 

• LSS-utjämning 

• Fastighetsavgift 

I systemet för inkomstutjämning utjämnas skillnader i skatteinkomster mellan 
kommuner.  

Syftet med kostnadsutjämningen är att utjämna strukturella behovs- och kostnads-
skillnader mellan enskilda kommuner, som inte beror på skillnader i vald servicenivå, 
kvalitet, avgiftssättning och effektivitet.  

Strukturbidraget är varken en del av inkomst- eller kostnadsutjämningen och inne-
håller olika bidrag av främst regionalpolitisk karaktär.  

Regleringsbidraget/-avgiften används för den ekonomiska regleringen av den 
kommunala finansieringsprincipen. Denna regleringspost fungerar så att om summan 
av samtliga bidrag minus de inbetalda avgifterna blir lägre än det belopp staten beslu-
tat att tillföra kommunerna får kommunerna ett regleringsbidrag på kvarvarande be-
lopp, och omvänt om nettosumman överstiger statens ram. Bidraget/avgiften utgår 
som ett enhetligt belopp i kronor per invånare.45  

LSS-utjämningen är ett nationellt och inomkommunalt system, som infördes år 
2004, för utjämning av LSS-kostnader mellan kommunerna. Systemet är skilt från det 
ordinarie kostnadsutjämningssystemet för kommunerna. 46 

År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder av en kommunal fastig-
hetsavgift som fastställs av staten men tillförs kommunerna. Vid införandet neutrali-
serades effekterna genom att anslaget för kommunalekonomisk utjämning minskades 
med motsvarande belopp.47    

Under perioden 2000-2011 så har de totala statsbidragen till Hudiksvalls kommun 
ökat från 235 till 394 miljoner kronor per år.  
 
Den procentuella årliga ökningen av statsbidragen för perioden har i genomsnitt legat 
på 4,6 procent. Särskilt kan noteras höga ökningar av statsbidragen åren 2002, 2005 
och 2010. År 2002 ökade statsbidragen i landets kommuner med omkring 7 miljarder 
kronor i och med kompensation för införandet av maxtaxa i barn- och äldreomsorg 
samt ökning av det tillfälliga sysselsättningsstödet.48 År 2005 infördes nuvarande 
kommunalekonomiska utjämningssystem. Enligt beräkningar av SKL innebar det nya 

                                                
44 Sveriges Kommuner och Landsting, Statistiska centralbyrån, Vad kostar verksamheten i Din kommun? 
45  Statskontoret, Det kommunala utjämningssystemet – en förstudie, 2008/119-5 
46 SCB, Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader Utjämningsåret 2012,  
http://www.scb.se/Statistik/OE/OE0115/_dokument/OE0115_BS_2012.pdf 
47 SOU, Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommunala utjämningen, SOU 2011:39 
48 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget december 2002 
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systemet en ökning av statsbidragen mellan år 2004 och 2005 med drygt 7 procent 
för Hudiksvalls kommun.49 Till följd av finanskrisen 2008 tillfördes ett tillfälligt kon-
junkturstöden på drygt 20 miljarder kronor till kommunsektorn, varav 17 miljarder 
kronor år 2010 och ytterligare 3 miljarder kronor år 2011. Konjunkturstödet fördela-
des med 70 procent till kommunerna och 30 procent till landstingen.50 

Diagram 18, Hudiksvalls kommuns (HK) statsbidrag år 2000-2011 i miljoner kronor (Mkr) 
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Diagram 19, Hudiksvalls kommuns (HK) bokförda statsbidrag år 2000-2011, volymförändring 
i procent 
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Statsbidragen redovisade i kronor per invånare har under perioden 2000-2011 ökat 
från ca 6 300 år 2000 till ca 10 500 år 2011. Under perioden har statsbidragen i Hu-
diksvalls kommun ökat med i genomsnitt 4,7 procent medan ökningen i genomsnitt 
för rikets kommuner varit 4,5 procent.  Trots den högre utvecklingstakten för Hu-
diksvall så har statsbidragen jämfört med riket varit i genomsnitt ca 290 kronor lägre 
per invånare under perioden. Sedan år 2009 har dock Hudiksvalls kommun haft hög-
re statsbidrag per invånare jämfört med alla kommuner i genomsnitt.51 

                                                
49 Sveriges kommuner och landsting (SKL),  
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ekonomi/utjamningssystemet/nyhetsarkiv_utjamningssystemet/f
orandringar_av_utjamningssystemet_2005, 2012-04-03 
50 Statskontoret, Det tillfälliga konjunkturstödet  2012:7, 2012-02-14 
51 www.kolada.se , ”Vad kostar verksamheten i Din kommun?” 
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Diagram 20, Statsbidrag år 2000-2011, kronor per invånare  
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3.2.8 Finansnetto 
Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader. Ned-
skrivningar och återföring av värdet för finansiella tillgångar redovisas här. Även rän-
ta på pensionsavsättning ingår.52 

Under perioden 2000-2011 så har finansnettot för Hudiksvalls kommun varierat med 
som lägst 1,3 miljoner kronor år 2002 till som högst 29,8 miljoner kronor år 2010. I 
genomsnitt har finansnettot legat på ca 16 miljoner kronor under perioden.  

De lägsta finansnetton återfinns åren 2001, 2002, 2009 och 2011. De högsta finans-
nettona för Hudiksvall återfinns åren 2000, 2004 och 2010. 

Diagram 21, Hudiksvalls kommuns (HK) finansnetto år 2000-2011 i miljoner kronor (Mkr) 
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52 Sveriges Kommuner och Landsting, Statistiska centralbyrån, Vad kostar verksamheten i Din kommun? 
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Hudiksvalls kommun har i jämförelse med landets kommuner under perioden 2000-
2011 i genomsnitt haft ett betydligt högre finansnetto per invånare, med undantag för 
åren 2002 och 2009. 

Finansnettot har under perioden för Hudiksvalls kommun legat på i genomsnitt 410 
kronor per invånare, medan finansnettot för landets kommuner i genomsnitt har 
legat på 6 kronor per invånare. 53 

Diagram 22, Finansnetto år 2000-2011, kronor per invånare 
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Kommentar Diagram: I Hudiksvalls kommuns redovisning av finansnetto återfinns dock nedskriv-

ningar och återföring av värde för finansiella tillgångar redovisade under rubriken ”Verksamhetens 

nettokostnad”. Detta framgår år 2002. I Hudiksvalls kommun bokförda finansnetto redovisas för år 

2002 +1,3 miljoner kronor. Enligt uppgifter till SCB, kronor per invånare, för samma år redovisas ett 

negativt finansnetto om – 406 kronor per invånare. Förklaringen till skillnaden är att i SCB-

redovisningen ingår även nedskrivningar till marknadsvärden med 23,6 miljoner kronor, vilket i kom-

munens redovisning återfinns i ”Verksamhetens nettokostnad”.54 

 

                                                
53 www.kolada.se ,”Vad kostar verksamheten i Din kommun?” 
54 Hudiksvalls kommun, Bokslut 2002, Not 10, sid 10 
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4  ANALYS  

4.1 Effekter på kommunens ekonomiska resultat 
Den första frågeställningen i uppsatsens problemformulering gällde vilka effekter har 
kortsiktiga bromsåtgärder gett på Hudiksvalls kommuns ekonomiska resultat i stort?  

Beslut om kortsiktiga bromsåtgärder för att klara kommunens ekonomi under 2000-
talet har fattats vid två tillfällen, år 2003 och år 2009, i nära anslutning till makroeko-
nomiska störningar samt våren 2011 vid prognos om underskott för verksamheterna.  

De ekonomiska effekterna på kommunens resultat för dessa tre år med bromsåtgär-
der är positiva resultat om:  

+ 13,0 Mkr (107 kronor/invånare) år 2003  

+34,4 Mkr (935 kronor/invånare) år 2009 

+ 43,9 Mkr år (1 195 kronor/invånare) år 2011 

Tabell 1, Årets resultat och ingående poster i resultatet för Hudiksvalls kommun perioden  
2000-2011, kronor per invånare (nominella priser) 

År Resultat Netto- 
kostnad 

Summa 
intäkter 

Skatter Stats- 
bidrag 

Finans- 
netto 

Resultat: kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv 

2000 414 31 187 31 601 24 711 6 182 708 
2001 -83 32 800 32 717 26 469 6 047 201 
2002 -1 042 34 567 33 525 27 489 6 442 -406 
2003 107 34 820 34 927 28 369 6 243 315 
2004 1 219 35 745 36 965 29 601 6 588 776 
2005 837 37 555 38 392 30 542 7 404 446 
2006 1 647 39 084 40 732 32 298 7 977 457 
2007 408 42 240 42 647 33 413 8 590 644 
2008 716 43 832 44 548 34 873 9 103 572 
2009 935 44 091 45 026 35 271 9 610 145 
2010 588 46 677 47 265 35 431 11 026 808 
2011 1 195 46 736 47 931 36 959 10 717 255 
         
Medel: 578 39 111 39 690 31 286 7 994 410 

  

För dessa år har den årliga förändringen av nettokostnaden ökat med: 

253 kronor/invånare (+ 0,7 %) år 2003 

259 kronor/invånare (+ 0,6 %) år 2009 

59 kronor/invånare (+ 0,1 %) år 2011 

För den undersökta perioden 2000-2011 så sammanfaller dessa tre år med bromsåt-
gärder, de år där nettokostnadsökningen i nominella belopp har varit som lägst och 
med en skillnad om 496 – 2 897 kronor per invånare jämfört med övriga år utan 
bromsåtgärder. I medeltal har verksamhetens nettokostnad, baserat på kronor per 
invånare, under perioden ökat med 1 359 kronor per invånare och år (+ 3,7 %). 

Vad gäller intäktssidan för dessa år med bromsåtgärder så har skatteintäkter, statsbi-
drag och finansnettot legat både under och över medel kronor per invånare för peri-
oden.  
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Tabell 2, Årlig förändring av posterna i årets resultat för Hudiksvalls kommun perioden  
2000-2011, kronor per invånare 

År Resultat Netto- 
kostnad 

Summa 
intäkter 

Skatter Stats- 
bidrag 

Finans- 
netto 

Förändring: kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv 

2000 1 029 755 1 783 1 875 -84 -8 
2001 -497 1 613 1 116 1 758 -135 -507 
2002 -959 1 767 808 1 020 395 -607 
2003 1 149 253 1 402 880 -199 721 
2004 1 112 925 2 038 1 232 345 461 
2005 -382 1 810 1 427 941 816 -330 
2006 810 1 529 2 340 1 756 573 11 
2007 -1 239 3 156 1 915 1 115 613 187 
2008 308 1 592 1 901 1 460 513 -72 
2009 219 259 478 398 507 -427 
2010 -347 2 586 2 239 160 1 416 663 
2011 607 59 666 1 528 -309 -553 
         
Medel: 151 1 359 1 509 1 177 371 -38 

4.2 Åtgärder i förhållande till konjunkturcykeln 
Den andra frågeställningen i uppsatsens problemformulering gällde när de kortsiktiga 
bromsåtgärderna har satts in i förhållande till pågående konjunkturcykel och vilken 
betydelse kan valet av tidpunkt ha haft på uppnådda effekter? 

Diagram 23, BNP volymförändring i procent år 1994-2011 
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Vid de två första tillfällena med bromsåtgärder, åren 2003 och 2009, så har de inträf-
fat ett till två år efter att BNP-tillväxten börjat falla markant i konjunkturcykeln. År 
2009 sammanföll bromsåtgärderna med det år då BNP-tillväxten var som lägst i kon-
junkturcykeln medan bromsåtgärderna år 2003 sattes in två år efter det år med lägst 
BNP-tillväxt i konjunkturcykeln. År 2011 så har inte bromsåtgärderna haft någon 
uttalad koppling till konjunkturläget och där har inte heller BNP-tillväxten legat på 
historiskt låg nivå jämfört med perioden 1994-2011. 
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Diagram 24, Årlig förändring av BNP-tillväxten och Hudiksvalls kommuns nettokostnad 
(procent) för perioden 2000-2011 där åren 2003, 2009 och 2011 med kortsiktiga bromsåtgärder 
har markerats med pilar 
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Vid samtliga tre år med bromsåtgärder så har det årliga resultatet förbättrats jämfört 
med föregående år.  

Det ekonomiska resultatet år 2003 hade dock föregåtts av två år med negativa resul-
tat, vilket inte varit fallet vid de två senare tillfällena år 2009 och 2011 med bromsåt-
gärder. De negativa resultaten år 2001 och 2002 inleddes samma år som de år då 
BNP-tillväxten var som lägst i konjunkturcykeln medan för år 2009 sammanföll 
bromsåtgärderna med det år i konjunkturcykeln då BNP-tillväxten var som lägst. 

Beaktat de negativa ekonomiska resultaten år 2001 och 2002 så hade ekonomiska 
åtgärder behövts tidigare för att kommunens ekonomi skulle ha klarats. 

Diagram 25, Årlig förändring av BNP-tillväxten (procent) och förändring av Hudiksvalls 
kommuns årliga resultat (kronor per invånare) för perioden 2000-2011 där åren 2003, 2009 och 
2011 med kortsiktiga bromsåtgärder har markerats med pilar 
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4.3 Temporära eller permanenta störningar 
Den tredje frågeställningen i uppsatsens problemformulering gällde om störningarna 
på kommunens ekonomi varit temporära och klarats med kortsiktiga bromsåtgärder 
eller mer permanenta och därmed ställt krav på mer långsiktiga åtgärder? 

Efter de aktuella åren med bromsåtgärder, åren 2003, 2009 och 2011, så har efter de 
två första tillfällen med bromsåtgärder nettokostnaden återigen ökat.  

Bromsåtgärderna år 2003 beslutades efter två år med fallande, negativa resultat. Det 
som även inträffade åren innan och i anslutning till åtgärderna, var att skatteintäkter-
na ökade långsammare och finansnettot försämrades. 

För de följande åren 2004-2008 innan nästa beslut om bromsåtgärder så var resultat-
utvecklingen varierad med fallande och ökande resultat i princip vartannat år. Åren 
2005 och 2007 hade försämrade resultat, då både nettokostnadsökningen var större 
och ökningen av skatteintäkter var något lägre. 

År 2009 då bromsåtgärder återigen sattes in var ökningen av skatteintäkter historiskt 
låg för perioden och finansnettot fallande. 

Året därefter, år 2010, försämrades resultatet dock då nettokostnaden ökade kraftigt 
och ökningen av skatteintäkterna var på en ännu lägre nivå jämfört med år 2009. 
Dock kompenserades bortfallet av skatteintäkter av rejält ökade statsbidrag.  

Det senaste året med bromsåtgärder, år 2011, återhämtade sig skatteintäkterna medan 
statsbidragen sänktes och finansnettot sjönk. 

Under perioden 2000-2011 så har två konjunkturnedgångar med fallande BNP-
tillväxt och skatteintäkter inträffat, vilka därefter följts av återgång i konjunkturen 
och ökade skatteintäkter. Ur det perspektivet kan det anses att störningarna i kom-
munens ekonomi varit temporära och klarats med kortsiktiga bromsåtgärder i av-
vaktan på att skatteintäkter återigen ökat. 

Tabell 3, Årlig förändring av posterna i årets resultat för Hudiksvalls kommun perioden 2000-
2011, kronor per invånare 

År Resultat Netto- 
kostnad 

Summa 
intäkter 

Skatter Stats- 
bidrag 

Finans- 
netto 

Förändring: kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv kr/inv 

2000 1 029 755 1 783 1 875 -84 -8 
2001 -497 1 613 1 116 1 758 -135 -507 
2002 -959 1 767 808 1 020 395 -607 
2003 1 149 253 1 402 880 -199 721 
2004 1 112 925 2 038 1 232 345 461 
2005 -382 1 810 1 427 941 816 -330 
2006 810 1 529 2 340 1 756 573 11 
2007 -1 239 3 156 1 915 1 115 613 187 
2008 308 1 592 1 901 1 460 513 -72 
2009 219 259 478 398 507 -427 
2010 -347 2 586 2 239 160 1 416 663 
2011 607 59 666 1 528 -309 -553 
         
Medel: 151 1 359 1 509 1 177 371 -38 
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Den årliga ökningen av skatteintäkternas nivå uttryckt i kronor per invånare och no-
minellt penningvärde har under perioden 2000-2011 varit som högst de inledande 
åren 2000 och 2001 om 1 875 respektive 1 758 kronor per invånare. Skatteintäkternas 
årliga ökning, baserat på kronor per invånare, har efter dessa år aldrig kommit upp i 
dessa nivåer permanent igen trots en skattehöjning år 2004. Däremot har den lägre 
ökningstakten av skatteintäkter kompenserats till viss del av att statsbidragen ökat 
under perioden. Ur det perspektivet kan det anses att störningarna i kommunens 
ekonomi varit permanenta och ställer krav på mer långsiktiga ekonomiska åtgärder 
för att parera skatteintäkternas, till synes permanenta, lägre årliga ökningstakt. 

För att parera framtida obalanser i Hudiksvalls kommun ekonomi mer långsiktigt så 
har de senaste åren beslutats om två större ramreduceringar för kommunens verk-
samheter. Dels med 45 miljoner kronor för perioden 2010-2012 och dels med ytterli-
gare 60 miljoner kronor för perioden 2012-2015. I budgetdirektiven för perioden 
2010-2012 angavs som orsak till ramreduceringen det ekonomiska läget med kraftigt 
minskade skatteintäkter. Vid ramreduceringen för perioden 2012-2015 angavs som 
orsak att skapa utrymme för satsningar och för att få ett förbättrat årsresultat.55 

4.4 Makroekonomiska indikatorer  

4.4.1 Val av indikatorer 
Den sista och fjärde frågeställningen i problemformuleringen gäller vilka makroeko-
nomiska indikatorer som är viktiga för kommunen att följa för att kunna förutsäga 
framtida yttre påverkan på kommunens årliga resultat och hur kan dessa indikatorers 
inverkan på resultatet uppskattas? 

Valet av indikatorer som kommer att användas som förklarande variabler (x-
variabler) i den ekonometriska modellen baseras på att: 

• Penningpolitiken och dess inflationsmål ska stödja tillväxt och sysselsättning 
vilket bedöms ha betydelse för utvecklingen av kommunernas skatteunderlag och 
skatteintäkter. Inflationen redovisas i procent. 

• Utvecklingen av de korta marknadsräntorna styrs i huvudsak av Riksbankens 
reporänta, vilken även påverkar andra räntor i ekonomin och i förlängningen 
den ekonomiska aktiviteten och utvecklingen av priserna. Reporäntan redovisas i 
procent. 

• Tillväxten i ekonomin mäts i BNP (bruttonationalprodukt) är relaterat till arbe-
tade timmar och därmed utvecklingen av kommunernas skatteunderlag och skat-
teintäkter. Tillväxten i BNP redovisas i procent. 

• Arbetslösheten är även den relaterade till tillväxt och sysselsättning vilket be-
döms ha betydelse för kommunernas skatteunderlag och skattintäkter och även 
sociala kostnader för kommunerna. Arbetslöshetens andel av arbetskraften redo-
visas i procent. 

• Folkmängden har betydelse för tillgången på arbetskraft, arbetade timmar och 
därmed skatteunderlag och kommunens skatteintäkter. Folkmängden och dess 
förändring redovisas i antalet invånare. 

                                                
55 Hudiksvalls kommun, Budgetdirektiv och ekonomiska ramar 2010-2012och 2012-2015 
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4.4.2 Illustrativ analys av makroekonomiska indikatorer 
Vid en illustrativ analys av de makroekonomiska indikatorerna: BNP, arbetslöshet, 
inflation och reporänta ser man under perioden 2000-2011 en tydlig samvariation 
mellan inflation och reporänta medan BNP och arbetslösheten har haft en annorlun-
da utveckling. 

Diagram 26, Volymförändring i procent för BNP samt nivå på inflation, reporänta och arbets-
löshet perioden 2000-2011 
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Tabell 27, Utveckling i procent för inflationen (KPI) och reporänta, perioden 2000-2011 
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Samvariationen mellan inflationen och reporäntan kan förklaras av Riksbankens pri-
mära penningpolitiska mål att vid hög inflation höja reporäntan för att dämpa den 
ekonomiska aktiviteten och på sikt inflationstrycket och vice versa. Samtidigt som 
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penningpolitiken inriktas mot att uppfylla inflationsmålet ska den stödja målen för 
den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå en hållbar tillväxt och hög sys-
selsättning. 56 En lägre ränta stimulerar ekonomin genom bl a lägre investeringskost-
nader och därmed fler investeringar. Inflationsnivån och reporäntan har ökat åren 
innan inledningen av de bägge lågkonjunkturerna år 2001 och 2009, för att sedan 
sänkas successivt under lågkonjunkturerna, och ökat vid återhämtningarna i ekono-
min efter lågkonjunkturernas slut. 

Diagram 28, Utveckling i procent för BNP och arbetslösheten i riket, perioden 2000-2011 
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Under åren med lågkonjunktur 2001-2003 samt 2008-2009 var BNP-tillväxten som 
lägst under perioden. Arbetslösheten för rikets kommuner har under perioden 2000-
2006 haft en stabil nivå omkring 6 procent, och sjönk sedan under åren 2007-2008 
till 3,8 procent. Efter det kraftiga fallet i BNP-tillväxten år 2008 och 2009 har däref-
ter arbetslösheten ökat och låg som högst år 2010 med 8,0 procent. 

4.5 Hudiksvalls kommuns årliga resultat 

4.5.1 Kommunens årliga resultat 
Av Hudiksvalls kommuns totala intäktsfinansiering, exklusive verksamhetens intäkter 
som ingår i verksamhetens nettokostnad, under perioden 2000-2011 så har skattein-
täkterna svarat för 79 procent, statsbidragen för 20 procent och finansnettot för 1 
procent. Verksamhetens nettokostnad (verksamhetens kostnader med avdrag för 
dess intäkter) har under perioden i genomsnitt uppgått till 98,5 procent av de totala 
intäkterna från skatter, statsbidrag och finansnetto, vilket innebär att det årliga resul-
tatet jämfört med intäkterna har uppgått till i genomsnitt 1,5 procent. Exklusive fi-
nansnettot har resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag uppgått till 0,5 
procent.  

Jämfört med rikets kommuner i genomsnitt för motsvarande period så är det i stort 
samma förhållanden. Skillnader gäller dock statsbidragen vilka för rikets kommuner 

                                                
56 Sveriges Riksbank, Penningpolitisk rapport Februari 2012 
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uppgått till 21 procent av intäkterna medan finansnettot i princip varit 0 procent. 
Verksamhetens nettokostnad har även varit 0,01 procentenheter lägre jämfört med 
Hudiksvalls kommun. Det medför en skillnad i resultatet för rikets kommuner, där 
resultatet både före och efter finansnettot uppgått till 1,6 procent. 

Tabell 4, Genomsnittlig nivå, kronor per invånare, samt procentuell andel för posterna i årets 
resultat under perioden 2000-2011 för rikets kommuner i genomsnitt respektive Hudiksvalls 
kommun 

Genomsnitt perioden 
2000-2011 

  Rikets 
kommuner 

Rikets 
kommuner 

  Hudiksvalls 
kommun 

Hudiksvalls 
kommun 

   kr/inv %  kr/inv % 
          
Skatteintäkter  31 422 79,1%  31 286 78,8% 
Statsbidrag  8 282 20,9%  7 994 20,1% 
Finansnetto  6 0,0%  410 1,0% 
Summa intäkter  39 709 100,0%  39 690 100,0% 
          
Verksamhetens nettokostnad  39 092 98,4%  39 111 98,5% 
            

Årets resultat   618 1,6%   579 1,5% 
 

Verksamhetens nettokostnad och skatteintäkterna är de volymmässigt största ingåen-
de posterna i det årliga resultat och borde därmed kunna ha störst betydelse för resul-
tatet. 

I följande analyser baseras förändringar av årets resultat och finansnettot i kronor per 
invånare och posterna skatter, statsbidrag och nettokostnad redovisas i procentuell 
årlig förändring. Orsaken till att förändringar i årets resultat och finansnetto baseras 
på kronor per invånare, är att de procentuella svängningarna för dessa avviker med 
hundratals procent jämfört med de övriga posterna och därför redovisas i annan en-
het. 

4.6 Uppskattning och prövning av samband med Ekonometrisk 
modell 

4.6.1 Ekonometrisk modell 
Efter att ha identifiera de makroekonomiska indikatorerna, illustrativt belyst utveck-
lingen för indikatorerna samt studerat posterna i Hudiksvalls kommuns årliga resul-
tat, är nästa steg att uppskatta och pröva eventuella samband mellan de makroeko-
nomiska indikatorerna och posterna i kommunens resultat, approximera dessa sam-
band utifrån en ekonometrisk modell samt pröva sambandens giltighet och styrka. 

Den ekonometriska modell som kommer att användas är: 

• Enkel linjär regressionsanalys med en variabel baserad på minsta kvadratmetoden 

De metoder som kommer att användas för prövning av sambandens giltighet och 
styrka är: 

• Hypotestest (prövning om samband finns eller inte mellan förklarande och bero-
ende variabel) 
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• R2-test (prövning av styrkan i linjärt samband, d v s förklaringsgraden) 

Genom hypotestest prövas en nollhypotes avseende att inget samband finns mellan 
variablerna x och y. Eller om nollhypotesen ska förkastas och i stället en alternativ 
hypotes ska antas om att det finns ett samband mellan variablerna x och y. Hypotes-
testen utförs med en signifikansgrad (sannolikhetsgrad) om 95 eller 99 procent i un-
dersökningen. 

Genom R2–test framräknas en R2-koefficient där ett värde om 1,0 innebär att föränd-
ringar i variabeln y (beroende variabeln) kan förklaras till 100 procent av förändringar 
i x (förklarande variabeln) En R2-koefficient med värde 0 innebär att förändringar i 
variabeln y inte alls kan förklaras av förändringar i variabeln x. Detta under förutsätt-
ning att sambandet mellan x och y är linjärt. 

Först kommer att undersökas eventuella samband mellan förändringar i Hudiksvalls 
kommuns årliga resultat, beroende y-variabel, och förändringar för de olika ingående 
posterna i resultatet, förklarande x-variabler. Detta i syfte att få en bild över vilken 
eller vilka poster som har haft störst förklaringsgrad för det årliga resultatet.  

Därefter kommer att undersökas eventuella samband mellan förändringar för de 
makroekonomiska indikatorerna, förklarande x-variabler, samt förändringar i de olika 
posterna i kommunens årliga resultat, beroende y-variabler.  

Samtliga skattningar och prövningar utförs i Excel genom egna beräkningar baserade 
på ovanstående modeller. I bilaga 3 redovisas samtliga beräkningar för de skattningar 
och prövningar som resulterat i linjära samband vars hypotestester haft en sannolik-
hetsgrad om 95 eller 99 procent. 

4.6.2 Prövning av samband mellan årets resultat och verksamhetens net-
tokostnad   

Vid en illustrativ jämförelse mellan den årliga förändringen av årets resultat och verk-
samhetens nettokostnad för Hudiksvalls kommun under perioden 2000-2011 visar 
den illustrativa bilden ett tydligt negativt, omvänt, samband. D v s om verksamhetens 
nettokostnad har minskat jämfört med föregående år så har det årliga resultatet ökat 
jämfört med föregående år, och vice versa. 

Vid uppskattning av det linjära sambandet mellan förändringen av det årliga resultatet 
(y - beroende variabel) och utvecklingen av verksamhetens nettokostnad (x – förkla-
rande variabel) för åren 2000-2011 genom enkel linjär regressionsanalys beräknad 
enligt minsta kvadratmetoden ges ett negativt samband, med en styrka i sambandet 
med en R2-koefficient om 0,62. D v s 62 procent av förändringarna i kommunens 
årliga resultat kan förklaras av förändringar i verksamhetens nettokostnad. 

Vid en hypotestest med 99 procentig signifikansgrad (sannolikhetsgrad) och nollhy-
potes att inget samband finns och en alternativ hypotes att det finns ett samband 
mellan de två variablerna, förändring i kommunens årliga resultat och förändring i 
verksamhetens nettokostnad, blir resultatet att nollhypotesen förkastats. D v s med 
99 procents säkerhet finns ett styrkt samband mellan de två variablerna för perioden 
2000-2011 i Hudiksvalls kommun. Se bilaga 3. 
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Diagram 29, Hudiksvalls kommuns årliga resultat och verksamhetens nettokostnads utveck-
ling för perioden 2000-2011 
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Diagram 30, Scatterdiagram med linjär regressions linje samt beräkning av R2- värde avseen-
de Hudiksvalls kommuns årliga resultat (y) och verksamhetens nettokostnad (x) för perioden 
2000-2011 

y = -268,1x + 1133,7

R2 = 0,6214
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4.6.3 Prövning av samband mellan årets resultat och skatteintäkter  
Vid en illustrativ jämförelse mellan den årliga förändringen av årets resultat och skat-
teintäkternas utveckling för Hudiksvalls kommun under perioden 2000-2011 visar 
den illustrativa bilden en viss positiv följsamhet, d v s om skatteintäkterna ökar jäm-
fört med föregående år så ökar det årliga resultatet jämfört med föregående år, och 
omvänt. Det finns dock några avvikande år, ex åren 2003-2004 där resultatet har för-
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bättrats relativt mycket jämfört med skattintäkternas utveckling samt åren 2009-2010 
då fallet i resultaten var procentuellt mindre jämfört med fallet i skatteintäkterna. 

Diagram 31, Hudiksvalls kommuns årliga resultat och skatteintäkternas utveckling för perio-
den 2000-2011 
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Diagram 32, Scatterdiagram med linjär regressions linje samt beräkning av R2- värde avseen-
de Hudiksvalls kommuns årliga resultat (y) och skatteintäkterna (x) för perioden 2000-2011 
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Vid uppskattning av det linjära sambandet mellan förändringen av det årliga resultatet 
(y - beroende variabel) och utvecklingen av skatteintäkterna (x – förklarande variabel) 
för åren 2000-2011 genom enkel linjär regressionsanalys beräknad enligt minsta kva-
dratmetoden ges ett positivt samband, dock med mycket låg styrka i sambandet 
med en R2-koefficient om 0,08. D v s 8 procent av förändringarna i kommunens 
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årliga resultat kan förklaras av förändringar i verksamhetens nettokostnad. Denna 
låga R2-koefficient pekar på att inget linjärt samband finns.  

Vid en hypotestest med 99 procentig signifikansgrad (sannolikhetsgrad) och nollhy-
potes att inget samband finns och en alternativ hypotes att det finns ett samband 
mellan de två variablerna, blir resultatet att nollhypotesen inte förkastats. D v s med 
99 procents säkerhet finns inget styrkt samband mellan de två variablerna, förändring 
i årets resultat och förändring i skatteintäkternas utveckling för perioden 2000-2011 i 
Hudiksvalls kommun. 

4.6.4 Prövning av samband mellan årets resultat och statsbidrag 

Vid en illustrativ jämförelse mellan den årliga förändringen av årets resultat och 
statsbidragens utveckling för Hudiksvalls kommun under perioden 2000-2011 visar 
den illustrativa bilden att det kan finnas ett negativt samband mellan förändring av 
årets resultat och förändring av statsbidragens utveckling. D v s vid ökade statsbidrag 
så verkar det årliga resultatet ha minskat, och vice versa. 

Diagram 33, Hudiksvalls kommuns årliga resultat och statsbidragens utveckling för perioden 
2000-2011 
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Vid uppskattning av det linjära sambandet mellan förändringen av det årliga resultatet 
(y - beroende variabel) och utvecklingen av statsbidragen (x – förklarande variabel) 
för åren 2000-2011 genom enkel linjär regressionsanalys beräknad enligt minsta kva-
dratmetoden ges ett negativt samband, dock med låg styrka i sambandet med en 
R2-koefficient om 0,20. D v s 20 procent av förändringarna i kommunens årliga 
resultat kan förklaras av förändringar i verksamhetens nettokostnad. Denna låga R2-
koefficient pekar på att inget linjärt samband finns.  

Vid en hypotestest med 99 procentig signifikansgrad (sannolikhetsgrad) och nollhy-
potes att inget samband finns och en alternativ hypotes att det finns ett samband 
mellan de två variablerna, blir resultatet att nollhypotesen inte förkastats. D v s med 
99 procents säkerhet finns inget styrkt samband mellan de två variablerna för perio-
den 2000-2011 i Hudiksvalls kommun. 
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Diagram 34, Scatterdiagram med linjär regressions linje samt beräkning av R2- värde avseen-
de Hudiksvalls kommuns årliga resultat (y) och statsbidragen (x) för perioden 2000-2011 
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4.6.5 Prövning av samband mellan årets resultat och finansnettot 

Vid en illustrativ jämförelse av utvecklingen mellan årets resultat och finansnettot för 
Hudiksvalls kommun under perioden 2000-2006 ser man en viss positiv följsamhet, 
där ökad tillväxt i finansnettot också inneburit ökat positivt årligt resultat och vice 
versa. Undantag för detta samband syns dock för perioden 2007-2011. 

Diagram 35, Hudiksvalls kommuns årliga resultat och finansnettots utveckling för perioden 
2000-2011 
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Diagram 36, Scatterdiagram med linjär regressions linje samt beräkning av R2- värde avseen-
de Hudiksvalls kommuns årliga resultat (y) och finansnettot (x) för perioden 2000-2011 
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Vid uppskattning av det linjära sambandet mellan förändringen av det årliga resultatet 
(y - beroende variabel) och förändringen av finansnettot (x – förklarande variabel) för 
åren 2000-2011 genom enkel linjär regressionsanalys beräknad enligt minsta kva-
dratmetoden ges ett positivt samband, dock med mycket låg styrka i sambandet 
med en R2-koefficient om 0,12. D v s 12 procent av förändringarna i kommunens 
årliga resultat kan förklaras av förändringar i verksamhetens nettokostnad. Denna 
låga R2-koefficient pekar på att inget linjärt samband finns. 

Vid en hypotestest med 99 procentig signifikansgrad (sannolikhetsgrad) och nollhy-
potes att inget samband finns och en alternativ hypotes att det finns ett samband 
mellan de två variablerna, blir resultatet att nollhypotesen inte förkastats. D v s med 
99 procents säkerhet finns inget styrkt samband mellan de två variablerna under pe-
rioden 2000-2011 i Hudiksvalls kommun. 

4.6.6 Prövning av samband mellan BNP och posterna i årets resultat 

Vid uppskattning av det linjära sambandet mellan den årliga förändringen av de ingå-
ende posterna i Hudiksvalls kommuns årliga resultat som verksamhetens nettokost-
nad, skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto (y - beroende variabler) och den årliga 
tillväxten av BNP (x – förklarande variabel) för åren 2000-2011 genom enkel linjär 
regressionsanalys beräknad enligt minsta kvadratmetoden ges positiva samband, 
dock med mycket låg styrka i sambandet med R2-koefficienter med värden mellan 
0,02 och 0,17. Högst styrka har det linjära sambandet mellan BNP och finansnettot 
och lägst styrka har sambandet med statsbidragen. 

Vid en hypotestest med 99 procentig signifikansgrad (sannolikhetsgrad) och nollhy-
potes att inget samband finns och en alternativ hypotes att det finns ett samband 
mellan de två variablerna i varje test, blir resultaten att nollhypotesen inte förkastats. 
D v s med 99 procents säkerhet finns inget styrkt samband mellan de två variablerna 
i varje test, för perioden 2000-2011 i Hudiksvalls kommun. 
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Diagram 37, Årlig tillväxt för BNP och årlig förändring av Hudiksvalls kommuns nettokost-
nad för perioden 2000-2011 
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Vid en illustrativ jämförelse mellan den årliga tillväxten i BNP och den årliga föränd-
ringen av nettokostnaden i Hudiksvalls kommuns under perioden 2000-2011 kan 
man se en viss positiv följsamhet i utvecklingen, trots att inga linjära samband kan 
styrkas. Med undantag för åren 2000-2002 så sammanfaller år med högre BNP-
tillväxt med år med högre ökad nettokostnadsutveckling för verksamheterna, och 
vice versa. Särskilt kan noteras den återhållsamma ökningen av nettokostnaden år 
2009 då BNP-tillväxten föll kraftigt. 

Enligt en rapport av Sveriges kommuner och landsting ”Makroekonomiska störning-
ars effekt på kommunsektorns ekonomi och sysselsättning” 57 är det svårt att histo-
riskt påvisa att den kommunala konsumtionen, d v s verksamhetens nettokostnad, 
påverkas av konjunkturen mätt i BNP. Detta då så många andra faktorer påverkar 
den kommunala konsumtionen. Kommunförbundet beskriver detta i rapporten som 
att ”vägen” till den kommunala konsumtionen är lång i förhållande till konjunkturen 
mätt i BNP. BNP påverkar delvis sysselsättningen, vilket delvis påverkar skatteunder-
laget, vilket delvis påverkar kommunens skatteintäkter, vilket i sin tur delvis påverkar 
den kommunala konsumtionen.  

Kommunförbundet poängterar dock att det finns ett positivt samband mellan BNP 
och sysselsättning, desto högre sysselsättningsutveckling desto högre BNP-tillväxt 
och omvänt. Däremot kan man inte, enligt kommunförbundet, med bestämdhet säga 
att en viss BNP-tillväxt är kopplat med ett givet sysselsättningsutfall och därmed 
skatteintäkter. Särskilt tydligt var detta vid finanskrisen när BNP-fallet inte medförde 
samma fall i sysselsättningen.  

Det finns enligt kommunförbundet också ett positivt samband mellan sysselsättning-
ens och skatteunderlagens utveckling. Då skatteunderlaget inte enbart baseras på 
lönekostnader är dock sambandet inte totalt. Skattebasen inrymmer även pensionsin-
komster, arbetsmarkandsersättningar, sjukersättningar med mera vilket gör att sam-
bandet inte blir lika klart. 

                                                
57 Sveriges Kommuner och Landsting, Makroekonomiska störningars effekt på kommunsektorns ekonomi och 
sysselsättning, 2011 
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I anslutning till lågkonjunkturer med minskad i sysselsättning och ökad arbetslöshet, 
så ökar kommunernas sociala kostnader som ekonomiskt bistånd (socialbidrag). 
Kommunförbundet har även i rapporten uppskattat ett samband mellan arbetslöshet 
och ekonomiskt bistånd, där kommunernas utbetalning av ekonomiskt bistånd ökar i 
förhållande till antalet arbetslösa förgående år, vilket i sin tur påverkar kommunernas 
nettokostnad. Det uppskattade linjära sambandet är följande: 

Utbetalning av ekonomiskt bistånd (år 2) = 4 258 + 12,3 x antalet arbetslösa (år 1)   

R2- koefficienten för förklaringsgraden i det linjära sambandet mellan antalet arbets-
lösa och utbetalt ekonomiskt bistånd är 0,754, d v s 75,4 procent av det utbetalda 
ekonomiska biståndet kan förklaras av antalet arbetslösa. 

Skattningen innebär enligt kommunförbundet att det ekonomiska biståndet uppgår 
för riket till ungefär 8 miljarder kronor vid jämvikt på arbetsmarknaden med 6 pro-
cents arbetslöshet. 

Diagram 38, Årlig tillväxt för BNP och årlig förändring av Hudiksvalls kommuns skatteintäk-
ter för perioden 2000-2011 
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Vid en illustrativ jämförelse mellan den årliga tillväxten i BNP och den årliga föränd-
ringen av skatteintäkterna i Hudiksvalls kommuns under perioden 2000-2011 kan 
man se en viss positiv följsamhet i utvecklingen, trots att inga linjära samband kan 
styrkas.  

År med fallande BNP har sammanfallit med år med fallande skatteintäkter och vice 
versa, vilket i stort har gällt för perioden 2000-2007. Under åren 2008-2011 har dock 
kurvorna för dessa två variabler i stort gått åt skilda håll. Det stora fallet i BNP har 
inte följts av lika stort fall av skatteintäkterna för åren 2008-2009 och år 2010 så har 
inte skatteintäkterna haft samma kraftiga ökning som vad gällde för BNP-tillväxten. 
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Vid en illustrativ jämförelse mellan den årliga tillväxten mätt i BNP och den årliga 
förändringen av statsbidragen i Hudiksvalls kommun har dessa två variabler under 
åren 2000-2004 haft skilda utvecklingskurvor. Efter år 2005 så har verkar följsamhe-
ten varit större.  

Diagram 39, Årlig tillväxt för BNP och årlig förändring av Hudiksvalls kommuns statsbidrag 
för perioden 2000-2011 
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Nedan illustreras även en jämförelse mellan den årliga tillväxten i BNP och den årli-
ga förändringen av finansnettot i Hudiksvalls kommun. Även här har utvecklings-
kurvorna varit mer skilda åt under åren 2000-2004, för att åren efter haft en mer po-
sitiv följsamhet. Dock var förklaringsgraden mellan BNP och finansnettot störst, vid 
undersökningen av de ingående posterna i kommunens årliga resultat, även om det 
linjära sambandet inte kundes styrkas eller antas för perioden. 

Diagram 40, Årlig tillväxt för BNP (procent) och årlig förändring av Hudiksvalls kommuns  
finansnetto (kronor per invånare) för perioden 2000-2011 
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4.6.7 Prövning av samband mellan reporänta och posterna i årets resul-
tat 

Vid en illustrativ jämförelse av utvecklingen för reporäntan respektive verksamhetens 
nettokostnad, statsbidrag och finansnetto kan man se viss följsamhet under vissa år, 
medan för andra år går kurvorna åt helt olika håll.  

Diagram 41, Genomsnittligt årlig nivå för reporäntan (procent) och årlig förändring av Hu-
diksvalls kommuns verksamheters nettokostnad (procent) för perioden 2000-2011 
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Diagram 42, Genomsnittligt årlig nivå för reporäntan (procent) och årlig förändring av Hu-
diksvalls kommuns statsbidrag (procent) för perioden 2000-2011 
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Diagram 43, Genomsnittligt årlig nivå för reporäntan (procent) och årlig förändring av Hu-
diksvalls kommuns finansnetto (kronor per invånare) för perioden 2000-2011 
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Däremot vad gäller reporäntan och skatteintäkternas utveckling för perioden 2000-
2011 ser man en viss positiv följsamhet. Dock avviker kurvorna särskilt åren 2000-
2001 och 2004-2006. För dessa år har skatteintäkternas procentuella ökning varit 
betydligt högre jämfört med reporäntans nivå. 

Diagram 44, Genomsnittligt årlig nivå för reporäntan (procent) och årlig förändring av Hu-
diksvalls kommuns skatteintäkter (procent) för perioden 2000-2011   
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Vid uppskattning av det linjära sambandet mellan den årliga förändringen av de ingå-
ende posterna i Hudiksvalls kommuns årliga resultat som verksamhetens nettokost-
nad, skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto (y - beroende variabler) och den ge-
nomsnittliga årliga nivån på reporäntan (x – förklarande variabel) för åren 2000-2011 
genom enkel linjär regressionsanalys beräknad enligt minsta kvadratmetoden ges po-
sitiva samband med posterna verksamhetens nettokostnad och skatteintäkter och 
negativt samband med statsbidragen och finansnettot. 
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De linjära samband mellan reporäntan och verksamhetens nettokostnad, statsbidrag 
och finansnettot har låg styrka som varierar med en R2-koefficient med 0,03 för fi-
nansnettot, 0,07 för verksamhetens nettokostnad och 0,20 för statsbidragen. Högst 
styrka, med en R2-koefficient om 0,44 har sambandet mellan reporäntan och skattein-
täkterna.  

Vid en hypotestest med 95 procentig signifikansgrad (sannolikhetsgrad) och nollhy-
potes att inget samband finns och en alternativ hypotes att det finns ett samband 
mellan de två variablerna skatteintäkter och reporäntan, blir resultatet att nollhypote-
sen förkastats. D v s med 95 procents säkerhet finns ett styrkt samband mellan de två 
variablerna för perioden 2000-2011 i Hudiksvalls kommun. Se bilaga 3. 

I de övriga testerna mellan verksamhetens nettokostnad, statsbidrag och finansnettot 
kontra reporäntan förkastas inte nollhypotesen. D v s med 99 procents säkerhet finns 
inget styrkt samband mellan variablerna i varje test. 

Diagram 45, Scatterdiagram med linjär regressions linje samt beräkning av R2- värde avseen-
de Hudiksvalls kommuns skatteintäkter (y) och reporäntan (x) för perioden 2000-2011 
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4.6.8 Prövning av samband mellan inflation och posterna i årets resultat 

Vid en illustrativ jämförelse mellan inflationsnivåns utveckling och den årliga föränd-
ringen av verksamhetens nettokostnad, skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto i 
Hudiksvalls kommun är det svårt att se några direkta samband. 

Vid uppskattning av det linjära sambandet mellan den årliga förändringen av de ingå-
ende posterna i Hudiksvalls kommuns årliga resultat som verksamhetens nettokost-
nad, skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto uttryckt i procent eller kronor per 
invånare (y - beroende variabler) och den årliga inflationen mätt i KPI uttryckt i 
procent (x – förklarande variabel) för åren 2000-2011 genom enkel linjär regressions-
analys beräknad enligt minsta kvadratmetoden ges positiva samband för verksam-
hetens nettokostnad och skatteintäkter och negativa samband för statsbidrag och 
finansnetto, dock med mycket låg styrka i sambandet med en R2-koefficient som 
varierar mellan 0,02 och 0,10.  
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Vid en hypotestest med 99 procentig signifikansgrad (sannolikhetsgrad) och nollhy-
potes att inget samband finns och en alternativ hypotes att det finns ett samband 
mellan de två variablerna i varje test, blir resultaten att nollhypotesen inte förkastats. 
D v s med 99 procents säkerhet finns inget styrkt samband mellan de två variablerna 
i varje test för perioden 2000-2011 i Hudiksvalls kommun. 

Diagram 46, Utveckling av inflationsnivån (KPI) och årlig förändring av Hudiksvalls kom-
muns nettokostnad för perioden 2000-2011 
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Diagram 47, Utveckling av inflationsnivån (KPI) och årlig förändring av Hudiksvalls kom-
muns skatteintäkter för perioden 2000-2011 
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Diagram 48, Utveckling av inflationsnivån (KPI) och årlig förändring av Hudiksvalls kom-
muns statsbidrag för perioden 2000-2011 
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Diagram 49, Utveckling av inflationsnivån (KPI) i procent och årlig förändring av Hudiksvalls 
kommuns finansnetto i kronor per invånare för perioden 2000-2011 
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4.6.9 Prövning av samband mellan arbetslöshet och posterna i årets re-
sultat 

Vid en illustrativ jämförelse mellan arbetslöshetens utveckling i Hudiksvalls kommun 
och den årliga förändringen av skatteintäkterna i Hudiksvalls kommuns under perio-
den 2000-2011 kan man se ett negativt samband. D v s när arbetslösheten har ökat så 
har skattintäkterna minskat, och vice versa. Vid en illustrativ jämförelse av arbetslös-
hetens utveckling och utvecklingen för övriga poster i kommunens årliga resultat 
som skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto är det svårt att se några direkta sam-
band, då kurvornas utveckling är varierande. 
 
Vid uppskattning av det linjära sambandet mellan den årliga förändringen av de ingå-
ende posterna i Hudiksvalls kommuns årliga resultat som verksamhetens nettokost-
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nad, skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto uttryckt i procent eller kronor per 
invånare (y - beroende variabler) och arbetslöshetens förändring i Hudiksvalls 
kommun uttryckt i procent (x – förklarande variabel) för åren 2000-2011 genom en-
kel linjär regressionsanalys beräknad enligt minsta kvadratmetoden ges negativa sam-
band för verksamhetens nettokostnad, skatteintäkter och finansnettot och positivt 
samband för statsbidragen. 

Diagram 50, Arbetslösheten (procent) och årlig förändring av Hudiksvalls kommuns skattein-
täkter (procent) för perioden 2000-2011 
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Diagram 51, Arbetslösheten (procent) och årlig förändring av Hudiksvalls kommuns netto-
kostnad (procent) för perioden 2000-2011 
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Diagram 52, Arbetslösheten (procent) och årlig förändring av Hudiksvalls kommuns statsbi-
drag (procent) för perioden 2000-2011 
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Diagram 53, Arbetslösheten (procent) och årlig förändring av Hudiksvalls kommuns finans-
netto (kronor per invånare) för perioden 2000-2011 
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Sambanden mellan arbetslösheten och med verksamhetens nettokostnad, statsbidrag 
och finansnetto har mycket låg styrka i sambandet med en R2-koefficienter med vär-
den mellan 0,00 för finansnettot, 0,10 för verksamhetens nettokostnad och 0,14 för 
statsbidrag. Det linjära sambandet mellan arbetslösheten i kommunen och kommu-
nens skatteintäkter har högst styrka med en R2-koefficient om 0,45, d v s 45 procent 
av skatteintäkternas förändring kan förklaras av arbetslöshetens förändring. 

Vid en hypotestest med 95 procentig signifikansgrad (sannolikhetsgrad) och nollhy-
potes att inget samband finns och en alternativ hypotes att det finns ett samband 
mellan de två variablerna i varje test, blir resultaten att nollhypotesen inte förkastas 
vad gäller sambanden med verksamhetens nettokostnad, statsbidrag och finansnetto. 
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D v s med 95 procents säkerhet finns inget styrkt samband mellan arbetslöshet och 
dessa poster.  

Däremot vad gäller skatteintäkterna visar hypotestestet att det finns ett styrkt sam-
band med 95 procents sannolikhetsgrad mellan arbetslöshet och kommunens skattin-
täkter för perioden 2000-2011 i Hudiksvalls kommun. Se bilaga 3. 

Diagram 54, Scatterdiagram med linjär regressions linje samt beräkning av R2- värde avseen-
de Hudiksvalls kommuns skatteintäkter (y) och arbetslösheten (x) för perioden 2000-2011 
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4.6.10 Prövning av samband mellan folkmängd och posterna i årets resul-
tat 

Av tidigare undersökningar har det visat sig att både skatteintäkterna per invånare 
samt folkmängden i Hudiksvalls kommun totalt sett har minskat under den under-
sökta perioden, i synnerhet åren 2000-2002. Sambandet mellan dessa variabler kom-
mer därför avslutningsvis att analyseras i det följande. 

Vid en illustrativ jämförelse mellan folkmängdens utveckling samt skatteintäkternas 
förändring baserat på kronor per invånare för Hudiksvalls kommun under perioden 
2000-2011 kan man se en positiv följsamhet mellan dessa två variabler. När folk-
mängden under perioden har minskat så har ökningstakten av skatteintäkterna per 
invånare även minskat. 

Vid uppskattning av det linjära sambandet mellan förändringen av skatteintäkterna 
baserat på kronor per invånare (y - beroende variabel) och folkmängden (x – förkla-
rande variabel) för åren 2000-2011 genom enkel linjär regressionsanalys beräknad 
enligt minsta kvadratmetoden ges ett positivt samband, med konstaterad styrka i 
sambandet med en R2-koefficient om 0,59. D v s 59 procent av förändringarna i 
kommunens skatteintäkter baserat på kronor per invånare kan förklaras av föränd-
ringar i folkmängden. Se bilaga 3. 

Vid en hypotestest med 99 procentig signifikansgrad (sannolikhetsgrad) och nollhy-
potes att inget samband finns och en alternativ hypotes att det finns ett samband 
mellan de två variablerna, förändring i skatteintäkterna och förändring i folkmängden 
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nettokostnad, blir resultatet att nollhypotesen förkastats. D v s med 99 procents sä-
kerhet finns ett styrkt samband mellan de två variablerna för perioden 2000-2011 i 
Hudiksvalls kommun. 

Analyserna pekar på att när folkmängden i Hudiksvalls kommun har minskat under 
perioden så har även förändringstakten för skatteintäkterna per invånare i kommu-
nen minskat. D v s varje enskild, ”kvarvarande”, kommuninvånare har genererat 
mindre skatteintäkter mätt i nominell, årlig prisnivå. 

Diagram 55, Folkmängdens utveckling (antal invånare) samt årlig förändring i procent av 
skatteintäkterna baserad på kronor per invånare i Hudiksvalls kommun för perioden 2000-
2011 
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Diagram 56, Scatterdiagram med linjär regressions linje samt beräkning av R2- värde avseen-
de Hudiksvalls kommuns skatteintäkter (y) och folkmängden (x) för perioden 2000-2011 
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Vid illustration av hur verksamhetens nettokostnad, baserat på kronor per invånare, 
har förändrats procentuellt per år i förhållande till folkmängdens utveckling ges inte 
ett lika entydigt samband. Av den illustrativa bilden så har de olika kurvorna haft 
skilda utvecklingar under perioden 2000-2011. Medan folkmängden under perioden 
har minskat så har nettokostnadsutvecklingen varierat. Inget linjärt samband kan vare 
sig påvisas eller styrkas mellan dessa två variabler. 

Detsamma gäller även för folkmängden respektive utvecklingen för statsbidragen och 
finansnettot, där inga samband kan påvisas. 

Diagram 57, Folkmängdens utveckling (antal invånare) samt årlig förändring i procent av 
verksamhetens nettokostnad baserad på kronor per invånare i Hudiksvalls kommun för peri-
oden 2000-2011 
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Diagram 58, Folkmängdens utveckling (antal invånare) samt årlig förändring i procent av 
statsbidragen baserad på kronor per invånare i Hudiksvalls kommun för perioden 2000-2011 
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Diagram 59, Folkmängdens utveckling (antal invånare) samt årlig förändring i kronor per 
invånare av finansnetto i Hudiksvalls kommun för perioden 2000-2011 
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5 RESULTAT 

5.1 Åtgärder och effekter på Hudiksvalls kommuns resultat 

5.1.1 Vilka effekter har åtgärderna gett på kommunens ekonomiska re-
sultat i stort? 

De kortsiktiga bromsåtgärderna i Hudiksvalls kommun har gett tydliga, positiva eko-
nomiska effekter på kommunens årliga resultat. De tre år med bromsåtgärder sam-
manfaller med de tre år under perioden 2000-2011 med lägst ökningstakt av verk-
samhetens nettokostnad. För de tre enskilda åren med bromsåtgärder redovisas även 
positiva resultat, vilka har klarats även exklusive finansnettot. 

Hudiksvalls kommuns årliga resultat har under den undersökta perioden uppgått till 
1,5 procent av skatteintäkter, statsbidrag och finansnettot. Finansnettot har dock 
bidragit med 1,0 procent av det genomsnittliga årliga resultatet. Däremot finns det 
inte något styrkt samband och en mycket låg förklaringsgrad för finansnettots bety-
delse för resultatet. D v s högt finansnetto har inte med automatik inneburit ett högt 
årligt resultat och vice versa.  

Analyserna visar att verksamhetens nettokostnad har haft den största förklaringsgra-
den och även styrkt samband till Hudiksvalls kommuns årliga resultat. Verksamhe-
tens nettokostnadsutveckling har ett negativt linjärt samband med det årliga resulta-
tets utveckling (kronor per invånare), d v s har nettokostnaden ökat har resultatet 
minskat och vice versa. Nettokostnaden har förklarat 62 procent av det årliga resulta-
tets utveckling. Sambandet mellan nettokostnad och årliga resultatet är styrkt till 99 
procent. 

5.1.2 När har åtgärderna satts in i förhållande till pågående konjunktur-
cykel och vilken betydelse kan valet av tidpunkt ha haft på upp-
nådda effekter på kommunens resultat? 

Ekonomiska åtgärder bör sättas in så snart som möjligt vid stora fall i BNP för att 
undvika risken för negativa resultat. 

Vid det första tillfället med bromsåtgärder år 2003 så tillsattes de två år efter att 
BNP-tillväxten var som lägst i konjunkturcykeln samt efter två år med ökade negativa 
resultat åren 2001 och 2002. År 2009 sammanföll bromsåtgärderna med det år då 
BNP-tillväxten var som lägst i konjunkturcykeln. År 2011 så har inte bromsåtgärder-
na haft någon uttalad koppling till konjunkturläget och där har inte heller BNP-
tillväxten legat på historiskt låg nivå jämfört med perioden 1994-2011. 

5.1.3 Temporära eller permanenta störningar på kommunens ekonomi 

Under perioden 2000-2011 så har två konjunkturnedgångar med fallande BNP-
tillväxt och skatteintäkter inträffat, vilka därefter följts av återgång i konjunkturen 
och ökade skatteintäkter. Ur det perspektivet kan det anses att störningarna i kom-
munens ekonomi varit temporära och klarats med kortsiktiga bromsåtgärder i avvak-
tan på att skatteintäkter återigen ökat till mer normala nivåer. 

Den årliga ökningen av skatteintäkternas nivå uttryckt i kronor per invånare och no-
minellt penningvärde har under perioden 2000-2011 varit som högst de inledande 
åren 2000 och 2001 om 1 875 respektive 1 758 kronor per invånare. Skatteintäkternas 
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årliga ökning har efter dessa år aldrig kommit upp i dessa nivåer igen, trots en skatte-
höjning år 2004. Däremot har den lägre ökningstakten av skatteintäkter kompense-
rats till viss del av att statsbidragen ökat under perioden.  

Ur det perspektivet är den slutliga bedömningen ändå att störningarna i kommunens 
ekonomi kan anses varit permanenta och ställer krav på mer långsiktiga ekonomiska 
åtgärder för att parera skatteintäkternas, till synes permanenta, lägre årliga öknings-
takt. Det bekräftas även av de på senare år beslutade, långsiktiga ramreduceringarna 
för kommunens verksamheter dels för perioden 2010-2012 om 45 miljoner kronor 
och dels för perioden 2012-2015 om 60 miljoner kronor. 

5.2 Makroekonomiska indikatorers betydelse och inverkan 

5.2.1 Folkmängd, arbetslöshet och reporänta kontra skatteintäkter 
Baserat på Hudiksvalls kommuns årliga resultat under perioden 2000-2011 har analy-
serna visat att de viktigaste makroekonomiska indikatorer att följa avseende kommu-
nens årliga resultat har varit arbetslösheten och folkmängden i kommunen samt Riks-
bankens reporänta där analyserna visat att dessa indikatorer har haft en styrkt förklar-
ingsgrad på kommunens skatteintäkter. Störst förklaringsgrad har folkmängden haft 
och därefter arbetslösheten och reporäntan. I övrigt har inte några signifikanta sam-
band kunnat påvisas mellan övriga makroekonomiska indikatorer och de olika pos-
terna i kommunens årliga resultat. 

Kommunens folkmängd har haft ett positivt linjärt samband med skatteintäkternas 
utveckling mätt i kronor per invånare. När folkmängden har minskat har det medfört 
minskade skatteintäkter baserat på kronor per invånare. Folkmängden har förklarat 
59 procent av skatteintäkternas utveckling. Sambandet mellan folkmängd och skattin-
täkterna är styrkt till 99 procent. Noteras här att desto färre invånare, desto mindre 
skatteintäkter per invånare har genererats. Skatteintäkterna under perioden har mätts 
i nominell prisnivå vilket beaktat inflationen innebär att den reala effekten av de 
minskade skatteintäkterna per invånare har varit ännu större. Ett resonemang kring 
detta samband kan vara att när folkmängden har minskat så har kvarvarande befolk-
ning i kommunen i genomsnitt haft lägre inkomster vars orsaker inte har belysts eller 
undersökts i uppsatsen. En studie av andelen befolkning i yrkesverksam ålder, 20-64 
år, visar dock att andelen varit ganska stabil kring 56,5 – 56,6 procent under åren 
2000-2008. Därefter har andelen minskat från 56,1 procent år 2008 till 55,5 procent 
år 2011 och skulle därmed kunna ha haft betydelse för skatteinkomsterna per invåna-
re de senaste åren men förklarar inte de minskade skatteintäkterna per invånare de 
tidigare åren för den undersökta perioden.58 

Kommunens nivå på arbetslösheten har haft ett negativt linjärt samband med skat-
teintäkternas utveckling mätt i kronor per invånare. När arbetslösheten har ökat har 
det medfört minskade skatteintäkter baserat på kronor per invånare. Arbetslösheten 
har förklarat 45 procent av skatteintäkternas utveckling. Sambandet mellan arbetslös-
het och skatteintäkterna är styrkt till 95 procent. Ett resonemang kring bakomliggan-
de orsaker till detta samband kan vara att högre arbetslöshet innebär lägre inkomster 
i genomsnitt för invånarna och därmed lägre skattintäkter per invånare. 

Även reporäntan visar i analyserna haft ett samband med skatteintäkternas utveck-
ling mätt i kronor per invånare. Sambandet är positivt linjärt, där reporäntan förklarat 

                                                
58 www.kolada.se 
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44 procent av skatteintäkternas utveckling. Sambandet mellan reporäntan och skatt-
intäkterna är styrkt till 95 procent. Det linjära sambandet innebär att har reporäntan 
höjts så har skattintäkterna också ökat. Ett resonemang kring bakomliggande orsaker 
till detta samband kan vara att utifrån Riksbankens penningpolitik så höjs reporäntan 
i syfte att dämpa inflationsutvecklingen för att hålla inflationsnivån på en stabil nivå 
kring två procent. Inflationsnivån, d v s priserna, stiger vid högre resursutnyttjande i 
ekonomin, som vid högkonjunkturer. Vid högkonjunkturer ökar sysselsättningen och 
därmed arbetade timmar och kommunernas skatteunderlag och -intäkter. Det påvi-
sade sambandet speglar utifrån resonemanget att både reporäntan och skatteintäkter-
na är konjunkturberoende, d v s skatteintäkterna ökar och reporänta höjs vid hög-
konjunktur och omvänt vid långkonjunktur, vilket medför att de två variablerna har 
motsvarande utveckling under konjunkturcykeln. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att skatteintäkterna är den post i Hudiksvalls 
kommuns årliga resultat under perioden 2000-2011 som påverkats mest signifikant av 
omvärlden som folkmängd och arbetslöshet i kommunen. Man kan även se ett sam-
band med Riksbankens reporänta, vilket snarare beror av att bägge dessa variabler 
följer konjunkturen. 

5.2.2 Makroekonomiska indikatorers rörelser åren kring en lågkonjunktur 

De två studerade lågkonjunkturerna under perioden 2000-2011 har ställt högre krav 
på ekonomiska åtgärder för att temporärt klara kommunens årliga resultat, då både 
utvecklingen av skatteintäkterna har avtagit och finansnettot minskat.  

Avslutningsvis redovisas en sammanställning av de makroekonomiska indikatorernas 
rörelser åren kring långkonjunkturens lägsta punkt, mätt i BNP-tillväxt, avseende den 
studerade perioden.  

Diagram 60, Utveckling och nivå i procent för BNP, reporänta, inflation och arbetslöshet i 
riket under perioden 2000-2011 
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Av den illustrativa bilden framgår att åren innan lågkonjunkturernas lägsta nivå mätt i 
BNP-tillväxt åren 2001 och 2009 så har arbetslösheten i riket fallit under kommun-
förbundets beräknade jämviktsnivå om 6 procent och inflationen ökat över infla-
tionsmålet om 2 procent och därmed har även reporäntan höjts.  

Vid lågkonjunkturernas lägsta punkt så var rörelserna särskilt stora vid finanskrisen år 
2008-2009 då även BNP-fallet var betydligt större med – 5 procent år 2009 och infla-
tionsnivån blev negativ, - 0,3 procent, d v s deflation med sänkt prisnivå. Arbetslös-
heten i riket var vid inledningen av långkonjunkturen år 2008, relativt låg med en nivå 
om 3,8 procent av arbetskraften och inflationsnivån relativt hög om 3,4 procent. 
Efter finanskrisen så har nivån på arbetslösheten och inflationsnivån återgått mot 
sina jämviktsnivåer. 

Utvecklingen av inflationsnivå och arbetslöshetsnivå kan kopplas till den s k Phillips-
kurvan, vilket är en graf inom makroekonomin som visar sambandet mellan inflatio-
nen och arbetslösheten. I sin klassiska form visar Phillipskurvan på ett negativt sam-
band mellan inflation och arbetslöshet; låg arbetslöshet åtföljs av hög inflation och 
omvänt. Konjunkturcykler motsvarar en förflyttning längs kurvan. Teorin har med 
tiden utvecklats vad gäller rationella förväntningar som innebar att kurvan i sig inte 
ligger fast, utan förflyttas och byter form beroende på förväntningar om framtida 
inflation. Nära kopplat till denna vidareutveckling av Phillipskurvan finns också teo-
rin om en naturlig arbetslöshetsnivå, NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of 
Unemployment), vilket gäller på lång sikt medan det negativa sambandet mellan in-
flation och arbetslöshet gäller på kort sikt.59 

Kopplat till utvecklingen av inflations- och arbetslöshetsnivån vid finanskrisen kan 
ses att strax innan lågkonjunkturens minimipunkt mätt i BNP-tillväxt steg inflations-
nivån och arbetslösheten minskade, enligt den kortsiktiga Phillipskurvan, d v s en 
förflyttning till punkt A i figuren. Efter lågkonjunkturen har inflations- och arbets-
löshetsnivån åter närmat sig sina jämviktsnivåer, en utveckling mot den långsiktiga 
vertikala Phillipskurvan. D v s en förflyttning av Phillipskurvan uppåt. 

Figur 61, Phillipskurvan på kort sikt (PC) och lång sikt (long-run PC) 60 

 
                                                
59 http://sv.wikipedia.org/wiki/Phillipskurvan, (2012-05-03) 
60 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/PhilCurve.png, (2012-05-03) 
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
Utifrån gjorda undersökningar och analyser avseende Hudiksvalls kommun under 
2000-talet så har resultaten visat att det avgörande för kommunens årliga resultat har 
varit hur verksamhetens nettokostnad utvecklas. För skatteintäkternas utveckling så 
har utvecklingen av folkmängden och arbetslösheten i kommunen varit av stor bety-
delse. Dessa delar har utifrån analyserna haft en viktig strategisk betydelse kring 
kommunens resultat vad gäller både kostnads- och intäktssidan.  

Även om inte andra samband har kunnat styrkas eller visat sig ha någon hög förklar-
ingsgrad för kommunens årliga resultat så har det varit både intressant och lärorikt 
att studera både utvecklingen av posterna i kommunens årliga resultat och de makro-
ekonomiska indikatorerna under 2000-talets första decennium. Särskilt här kan note-
ras betydelsen av finansnettot vilken svarat för 1 procent av det årliga resultatet av i 
snitt 1,5 procent, även om ett högt finansnetto inte visat sig ha ett styrkt samband 
med ett högt årligt resultat och vice versa. 

Makroekonomiska obalanser som relativt hög inflationsnivå och relativt låg arbets-
löshetsnivå har under 2000-talet vid två tillfällen följts av lågkonjunkturer med avta-
gande BNP-tillväxt samt ekonomiska obalanser för kommunen med minskade skat-
teintäkter och fallande finansnetto och därmed ökat tryck på kommunens årliga re-
sultat. Inflationens och arbetslöshetens utveckling kan därmed anses vara viktiga 
makroekonomiska indikatorer att följa för att ha beredskap inför eventuellt framtida 
ekonomiska störningar på kommunens ekonomi. 

Under arbetet med uppsatsen har ytterligare frågeställningar väckts vilka inte har un-
dersökt och analyserats närmare i uppsatsen som exempelvis: 

• Vilka är de bakomliggande orsakerna till att skatteintäkterna per invånare minskat 
när folkmängden minskat, trots att andelen invånare i yrkesverksam ålder varit 
ganska stabil? 

• Hur påverkar kortsiktiga ekonomiska bromsåtgärder och mer långsikta ramredu-
ceringar sysselsättning och näringsliv i kommunen samt hur påverkar dessa åt-
gärder kommunens framtida skatteintäkter och kostnader? 

Avslutningsvis får man komma ihåg att resultaten i uppsatsen avser en begränsad 
tidsperiod mellan åren 2000-2011 och enbart avser Hudiksvalls kommuns årliga re-
sultat. En fortsatt frågeställning är hur allmängiltiga dessa resultat är för samtliga 
kommuner i riket och gäller dessa samband även framöver. 
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Bilagor 
BILAGA 1 - BNP, Reporänta, Inflation, Arbetslöshet, Folkmängd

Källa: www.scb.se, www.kolada.se, www.riksbank.se

BNP

År %
2000 4,5
2001 1,3
2002 2,5
2003 2,3
2004 4,2
2005 3,2
2006 4,3
2007 3,3
2008 -0,6
2009 -5,0
2010 6,1
2011 3,9
Medel år 2000-2011: 2,5

Inflation Reporänta

År % År %
2000 1,0 2000 3,7
2001 2,4 2001 4,0
2002 2,2 2002 4,1
2003 1,9 2003 3,2
2004 0,4 2004 2,2
2005 0,5 2005 1,7
2006 1,4 2006 2,2
2007 2,2 2007 3,5
2008 3,4 2008 4,1
2009 -0,3 2009 0,7
2010 1,3 2010 0,5
2011 2,6 2011 1,8
Medel år 2000-2011: 1,6 Medel år 2000-2011: 2,6

Arbetslöshet - riket Arbetslöshet - Hudiksvall

År % Förändr År % Förändr
2000 6,8 2000 9,8
2001 5,7 -1,1 2001 8,5 -1,3
2002 5,5 -0,2 2002 9,3 0,8
2003 5,5 0,0 2003 9,3 0,0
2004 5,9 0,4 2004 9,0 -0,3
2005 6,4 0,5 2005 9,5 0,5
2006 6,1 -0,3 2006 8,9 -0,6
2007 4,5 -1,6 2007 6,3 -2,6
2008 3,8 -0,7 2008 5,6 -0,7
2009 6,2 2,4 2009 7,7 2,1
2010 8,0 1,8 2010 9,3 1,6
2011 7,0 -1,0 2011 8,2 -1,1
Medel år 2000-2011: 6,0 0,0 Medel år 2000-2011: 8,5 -0,1

Folkmängd - riket Folkmängd - Hudiksvall

År Antal Förändr År Antal Förändr Andel
1999 8 861 426 1999 37 556
2000 8 882 792 0,2% 2000 37 454 -0,3% 0,42%
2001 8 909 128 0,3% 2001 37 288 -0,4%
2002 8 940 788 0,4% 2002 37 048 -0,6%
2003 8 975 670 0,4% 2003 37 057 0,0%
2004 9 011 392 0,4% 2004 36 970 -0,2%
2005 9 047 752 0,4% 2005 37 004 0,1%
2006 9 113 257 0,7% 2006 36 956 -0,1%
2007 9 113 257 0,0% 2007 36 927 -0,1%
2008 9 256 347 1,6% 2008 36 905 -0,1%
2009 9 340 682 0,9% 2009 36 848 -0,2%
2010 9 415 570 0,8% 2010 36 849 0,0%
2011 9 482 855 0,7% 2011 36 784 -0,2% 0,39%
Medel år 2000-2011: 0,6% Medel år 2000-2011: -0,2%
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BILAGA 2 - Hudiksvalls kommuns och rikets årliga resultat samt ingående poster

Källa: www.kolada.se Vad kostar verksamheten i  Din kommun?

Nyckeltal

Nyckeltal Kommun År kr/invånare förändr

Årets resultat - Alla kommuner
Årets resultat kommun, kr/inv Alla kommuner 1999 -141
Årets resultat kommun, kr/inv Alla kommuner 2000 194 335
Årets resultat kommun, kr/inv Alla kommuner 2001 655 461
Årets resultat kommun, kr/inv Alla kommuner 2002 210 -445
Årets resultat kommun, kr/inv Alla kommuner 2003 59 -151
Årets resultat kommun, kr/inv Alla kommuner 2004 363 304
Årets resultat kommun, kr/inv Alla kommuner 2005 952 589
Årets resultat kommun, kr/inv Alla kommuner 2006 1 535 583
Årets resultat kommun, kr/inv Alla kommuner 2007 1 354 -181
Årets resultat kommun, kr/inv Alla kommuner 2008 332 -1 022
Årets resultat kommun, kr/inv Alla kommuner 2009 985 653
Årets resultat kommun, kr/inv Alla kommuner 2010 1 391 406
Årets resultat kommun, kr/inv Alla kommuner 2011 846 -545
Medel år 2000-2011: 740

Årets resultat - Hudiksvalls kommun
Årets resultat kommun, kr/inv Hudiksvall 1999 -615
Årets resultat kommun, kr/inv Hudiksvall 2000 414 1 029
Årets resultat kommun, kr/inv Hudiksvall 2001 -83 -497
Årets resultat kommun, kr/inv Hudiksvall 2002 -1 042 -959
Årets resultat kommun, kr/inv Hudiksvall 2003 107 1 149
Årets resultat kommun, kr/inv Hudiksvall 2004 1 219 1 112
Årets resultat kommun, kr/inv Hudiksvall 2005 837 -382
Årets resultat kommun, kr/inv Hudiksvall 2006 1 647 810
Årets resultat kommun, kr/inv Hudiksvall 2007 408 -1 239
Årets resultat kommun, kr/inv Hudiksvall 2008 716 308
Årets resultat kommun, kr/inv Hudiksvall 2009 935 219
Årets resultat kommun, kr/inv Hudiksvall 2010 588 -347
Årets resultat kommun, kr/inv Hudiksvall 2011 1 195 607
Medel år 2000-2011: 578

Verksamhetens nettokostnader - Alla kommuner
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Alla kommuner 1999 -29 495
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Alla kommuner 2000 -30 838 4,6%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Alla kommuner 2001 -32 689 6,0%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Alla kommuner 2002 -34 285 4,9%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Alla kommuner 2003 -36 048 5,1%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Alla kommuner 2004 -36 695 1,8%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Alla kommuner 2005 -37 898 3,3%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Alla kommuner 2006 -39 347 3,8%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Alla kommuner 2007 -41 481 5,4%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Alla kommuner 2008 -43 642 5,2%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Alla kommuner 2009 -44 064 1,0%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Alla kommuner 2010 -45 399 3,0%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Alla kommuner 2011 -46 714 2,9%
Medel år 2000-2011: -39 092 3,9%

Verksamhetens nettokostnader - Hudiksvalls kommun
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Hudiksvall 1999 -30 432
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Hudiksvall 2000 -31 187 2,5%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Hudiksvall 2001 -32 800 5,2%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Hudiksvall 2002 -34 567 5,4%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Hudiksvall 2003 -34 820 0,7%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Hudiksvall 2004 -35 745 2,7%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Hudiksvall 2005 -37 555 5,1%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Hudiksvall 2006 -39 084 4,1%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Hudiksvall 2007 -42 240 8,1%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Hudiksvall 2008 -43 832 3,8%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Hudiksvall 2009 -44 091 0,6%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Hudiksvall 2010 -46 677 5,9%
Verksamhetens nettokostnader totalt, kr/inv Hudiksvall 2011 -46 736 0,1%
Medel år 2000-2011: -39 111 3,7%
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BILAGA 2 - Hudiksvalls kommuns och rikets årliga resultat samt ingående poster

Källa: www.kolada.se Vad kostar verksamheten i  Din kommun?

Nyckeltal

Nyckeltal Kommun År kr/invånare förändr

Skatteintäkter - Alla kommuner
Skatteintäkter kommun, kr/inv Alla kommuner 1999 22 759
Skatteintäkter kommun, kr/inv Alla kommuner 2000 24 695 8,5%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Alla kommuner 2001 26 490 7,3%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Alla kommuner 2002 27 611 4,2%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Alla kommuner 2003 28 811 4,3%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Alla kommuner 2004 29 506 2,4%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Alla kommuner 2005 30 614 3,8%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Alla kommuner 2006 32 341 5,6%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Alla kommuner 2007 33 555 3,8%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Alla kommuner 2008 34 984 4,3%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Alla kommuner 2009 35 454 1,3%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Alla kommuner 2010 35 967 1,4%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Alla kommuner 2011 37 037 3,0%
Medel år 2000-2011: 31 422 4,2%

Skatteintäkter - Hudiksvalls kommun
Skatteintäkter kommun, kr/inv Hudiksvall 1999 22 836
Skatteintäkter kommun, kr/inv Hudiksvall 2000 24 711 8,2%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Hudiksvall 2001 26 469 7,1%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Hudiksvall 2002 27 489 3,9%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Hudiksvall 2003 28 369 3,2%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Hudiksvall 2004 29 601 4,3%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Hudiksvall 2005 30 542 3,2%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Hudiksvall 2006 32 298 5,7%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Hudiksvall 2007 33 413 3,5%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Hudiksvall 2008 34 873 4,4%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Hudiksvall 2009 35 271 1,1%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Hudiksvall 2010 35 431 0,5%
Skatteintäkter kommun, kr/inv Hudiksvall 2011 36 959 4,3%
Medel år 2000-2011: 31 286 4,1%

Statsbidrag - Alla kommuner
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Alla kommuner 1999 6 325
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Alla kommuner 2000 6 374 0,8%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Alla kommuner 2001 6 551 2,8%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Alla kommuner 2002 7 068 7,9%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Alla kommuner 2003 7 299 3,3%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Alla kommuner 2004 7 286 -0,2%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Alla kommuner 2005 8 100 11,2%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Alla kommuner 2006 8 228 1,6%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Alla kommuner 2007 8 717 5,9%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Alla kommuner 2008 9 108 4,5%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Alla kommuner 2009 9 365 2,8%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Alla kommuner 2010 10 749 14,8%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Alla kommuner 2011 10 534 -2,0%
Medel år 2000-2011: 8 282 4,5%

Statsbidrag - Hudiksvalls kommun
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Hudiksvall 1999 6 266
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Hudiksvall 2000 6 182 -1,3%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Hudiksvall 2001 6 047 -2,2%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Hudiksvall 2002 6 442 6,5%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Hudiksvall 2003 6 243 -3,1%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Hudiksvall 2004 6 588 5,5%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Hudiksvall 2005 7 404 12,4%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Hudiksvall 2006 7 977 7,7%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Hudiksvall 2007 8 590 7,7%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Hudiksvall 2008 9 103 6,0%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Hudiksvall 2009 9 610 5,6%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Hudiksvall 2010 11 026 14,7%
Generella statsbidrag och utjämning kommun, kr/inv Hudiksvall 2011 10 717 -2,8%
Medel år 2000-2011: 7 994 4,7%
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BILAGA 2 - Hudiksvalls kommuns och rikets årliga resultat samt ingående poster

Källa: www.kolada.se Vad kostar verksamheten i  Din kommun?

Nyckeltal

Nyckeltal Kommun År kr/invånare förändr

Finansnetto - Alla kommuner
Finansnetto kommunen, kr/inv Al la kommuner 1999 -74
Finansnetto kommunen, kr/inv Al la kommuner 2000 -82 -8
Finansnetto kommunen, kr/inv Al la kommuner 2001 -159 -77
Finansnetto kommunen, kr/inv Al la kommuner 2002 -353 -194
Finansnetto kommunen, kr/inv Al la kommuner 2003 39 392
Finansnetto kommunen, kr/inv Al la kommuner 2004 54 15
Finansnetto kommunen, kr/inv Al la kommuner 2005 125 71
Finansnetto kommunen, kr/inv Al la kommuner 2006 158 33
Finansnetto kommunen, kr/inv Al la kommuner 2007 121 -37
Finansnetto kommunen, kr/inv Al la kommuner 2008 -112 -233
Finansnetto kommunen, kr/inv Al la kommuner 2009 215 327
Finansnetto kommunen, kr/inv Al la kommuner 2010 119 -96
Finansnetto kommunen, kr/inv Al la kommuner 2011 -59 -178
Medel år 2000-2011: 6

Finansnetto - Hudiksvalls kommun
Finansnetto kommunen, kr/inv Hudiksvall 1999 716
Finansnetto kommunen, kr/inv Hudiksvall 2000 708 -8
Finansnetto kommunen, kr/inv Hudiksvall 2001 201 -507
Finansnetto kommunen, kr/inv Hudiksvall 2002 -406 -607
Finansnetto kommunen, kr/inv Hudiksvall 2003 315 721
Finansnetto kommunen, kr/inv Hudiksvall 2004 776 461
Finansnetto kommunen, kr/inv Hudiksvall 2005 446 -330
Finansnetto kommunen, kr/inv Hudiksvall 2006 457 11
Finansnetto kommunen, kr/inv Hudiksvall 2007 644 187
Finansnetto kommunen, kr/inv Hudiksvall 2008 572 -72
Finansnetto kommunen, kr/inv Hudiksvall 2009 145 -427
Finansnetto kommunen, kr/inv Hudiksvall 2010 808 663
Finansnetto kommunen, kr/inv Hudiksvall 2011 255 -553
Medel år 2000-2011: 410
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BILAGA 3

EKONOMETRISK MODELL - SKATTNING OCH PRÖVNING
Årets resultat och Verksamhetens nettokostnad

1. SKATTNING GENOM REGRESSIONSANALYS

Regressionsanalys, regression , är en gren inom statistik där målet är att skapa en funktion 
som bäst passar observerade data.

Enkel linjär regression
Vid enkel linjär regression utgår man från att en rät linje kan anpassas till data och regressionsekvationen
är då:

där y (vertikal) är den beroende (den som påverkas) variabeln och x (horisontell) är den oberoebde variabeln
(den som påverkar). 

Interceptet (skärningspunkten) med y-axeln a och lutningen b beräknas så att felet jämfört med
observerad data blir så litet som möjligt. Felet kan beräknas exempelvis med minsta kvadratmetoden.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Regressionsanalys

1.1 Enkel regressions funktion med en variabel baserad på Minsta kvadratmetoden

I gula celler inmatas data för y och x variabler

Beroende
variabel

HK Resultat

Förklarande
makro ekonomisk

variabel

Variabler: Årets
resultat

förändring
kr/invånare

HK

Verksam-
hetens

nettokostnad
% förändring

HK

År (t) yt xt xt - xmedel yt - ymedel (xt - xmedel) x (yt - ymedel)

2000 1 029 2,5 -1,2 878,2 -1 040,5
2001 -497 5,2 1,5 -647,8 -975,8
2002 -959 5,4 1,7 -1 109,8 -1 910,4
2003 1 149 0,7 -2,9 998,2 -2 928,5
2004 1 112 2,7 -1,0 961,2 -970,1
2005 -382 5,1 1,4 -532,8 -744,8
2006 810 4,1 0,4 659,2 267,3
2007 -1 239 8,1 4,4 -1 389,8 -6 127,9
2008 308 3,8 0,1 157,2 16,2
2009 219 0,6 -3,1 68,2 -209,6
2010 -347 5,9 2,2 -497,8 -1 095,0
2011 607 0,1 -3,5 456,2 -1 614,7

Summa: 1 810 44,0 0,0 0,0 -17 333,9
Medel: 151 3,7
Antal: 12

År (t) (xt - xmedel)
2 (yt - ymedel)

2 ( ỹ - ymedel) ( ỹ - ymedel) 
2

2000 1,4 771 176,7 317,7 100 916,5
2001 2,3 419 688,0 -403,8 163 065,9
2002 3,0 1 231 730,0 -461,5 212 983,6
2003 8,6 996 336,7 786,6 618 728,9
2004 1,0 923 841,4 270,6 73 224,6
2005 2,0 283 911,4 -374,8 140 442,7
2006 0,2 434 500,7 -108,7 11 820,7
2007 19,4 1 931 636,7 -1 182,1 1 397 329,5
2008 0,0 24 701,4 -27,6 764,1
2009 9,5 4 646,7 824,4 679 636,9
2010 4,8 247 838,0 -589,7 347 777,7
2011 12,5 208 088,0 949,0 900 569,2

Summa: 64,7 7 478 095,7 0,0 4 647 260,3

År (t) ỹ = b1 + b2 x xt ẻt = (yt - ỹ) ẻt 
2 xt  x ẻt

2000 468,5 560,5 314 152,6 1 390,6
2001 -253,0 -244,0 59 545,3 -1 262,1
2002 -310,7 -648,3 420 334,2 -3 492,7
2003 937,4 211,6 44 763,3 154,9
2004 421,4 690,6 476 881,6 1 834,5
2005 -223,9 -158,1 24 988,2 -800,4
2006 42,1 767,9 589 654,3 3 126,4
2007 -1 031,3 -207,7 43 158,6 -1 677,5
2008 123,2 184,8 34 154,4 696,5
2009 975,2 -756,2 571 890,3 -446,9
2010 -438,9 91,9 8 444,4 539,0
2011 1 099,8 -492,8 242 868,2 -62,2

Summa: 1 810,0 0,0 2 830 835,4 0,0
Medel: 150,8  
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Antagande om ekonometrisk modell:
Y = β1 + β2 x xt + et

Förväntat värde av "random error" et antas vara 0, vilket medför….

Y = β1 + β2 x xt

Funktionen som passar datat bäst har ekvationen:
ỹ = b1 + b2 x xt

Minsta kvadratmetoden estimatorer för b1 och b2 beräknas enligt följande:

b2 (lutningen på funktionen) = Σ (xt - xmedel) x (yt - ymedel) -268,1

Σ (xt - xmedel)
2

b1 (skärningspunkten på y-axeln) = ymedel - b2  x  xmedel 1 133,7

ỹ = 1 133,7 + -268,1 x xt

2. PRÖVNING GENOM HYPOTESTEST OCH R2-TEST

2.1 Standardavvikelse för b2

Standardavvikelse är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena i en population avviker från medelvärdet.
Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg och vice versa.

I tekniska termer är standardavvikelsen (σ) en egenskap hos en sannolikhetsfördelning och definieras som 
kvadratroten ur variansen för fördelningen:

 ∑ ẻt 
2

Variansen (b2): T - 2 = 4 378,4507

∑(xt - xmedel)
2

 ∑ ẻt 
2

Standard avvikelsen se (b2) = T - 2 66,1699
∑(x t - xmedel)

2

2.2 Hyoptestest - Pröva om samband finns eller inte utifrån viss signifikans grad

Steg 1

Noll hypotes (inget samband finns): H0 : B2 = 0

Alternativ hypotes (samband finns): H1 : B2 ≠ 0 "Two-tail test"

Steg 2

Test statistic: t = b2 - B2 ≈ t (N-2)

se (b2)

Om noll hypotesen gäller så är B2 = 0, vilket medför värde t-statistic:

t = b2 = -268,1028 = -4,052
se (b2) 66,1699

Steg 3

I prövningen väljs att:

α = 0,01 Two-tail test: α /2 
N-2 = 10

Om den alternativa hyoptesen är sann, då kommer värdet för t-statistic att vara antingen
större eller mindre jämfört med t-distributionen.

t < + 3,169 <  t

Med 99 % säkerhet kan bedömas om nollhypotesen ska förkastas eller inte,
och om den alternativa hypotesen ska accepteras eller inte.

2.3 R2 -test - Pröva styrkan i sambandet

SST = Σ (yt - ymedel) 
2

7 478 095,7

SSR = Σ ( ỹ - ymedel) 
2

4 647 260,3

SSE = Σ ẻt 
2

2 830 835,4

R2 = SSR / SST = 1 - SSE/SST

SSR / SST = 0,6214

Determinationskoefficienten (=r2=r^2=R2) är en koefficient som anger 
hur stor del av variationerna i den beroende variabeln (y) som kan 
förklaras av variationer i den oberoende variabeln (x) under förutsättning 
att sambandet mellan x och y är linjärt. Determinationskoefficienten 
kallas ofta förklaringsgrad. Man räknar fram den genom att ta 
kvadratsummorna för regressionsmodellen (Regression/Model - Sum of 
squares) delat med den totala kvadratsumman (Total - Sum of squares). 
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BILAGA 3

EKONOMETRISK MODELL - SKATTNING OCH PRÖVNING
Skatteintäkter och Arbetslöshet

1. SKATTNING GENOM REGRESSIONSANALYS

Regressionsanalys, regression , är en gren inom statistik där målet är att skapa en funktion 
som bäst passar observerade data.

Enkel linjär regression
Vid enkel linjär regression utgår man från att en rät linje kan anpassas till data och regressionsekvationen
är då:

där y (vertikal) är den beroende (den som påverkas) variabeln och x (horisontell) är den oberoebde variabeln
(den som påverkar). 

Interceptet (skärningspunkten) med y-axeln a och lutningen b beräknas så att felet jämfört med
observerad data blir så litet som möjligt. Felet kan beräknas exempelvis med minsta kvadratmetoden.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Regressionsanalys

1.1 Enkel regressions funktion med en variabel baserad på Minsta kvadratmetoden

I gula celler inmatas data för y och x variabler

Beroende
variabel

HK Resultat

Förklarande
makro ekonomisk

variabel

Variabler: Skatte-
intäkter

% förändring
HK

Arbetslöshet
% förändring

HK

År (t) yt xt xt - xmedel yt - ymedel (xt - xmedel) x (yt - ymedel)

2001 7,1 -1,3 -1,2 3,4 -4,0
2002 3,9 0,8 1,0 0,1 0,1
2003 3,2 0,0 0,1 -0,5 -0,1
2004 4,3 -0,3 -0,2 0,6 -0,1
2005 3,2 0,5 0,7 -0,6 -0,4
2006 5,7 -0,7 -0,5 2,0 -1,0
2007 3,5 -2,6 -2,5 -0,3 0,7
2008 4,4 -0,6 -0,5 0,6 -0,3
2009 1,1 2,1 2,2 -2,6 -5,8
2010 0,5 1,5 1,7 -3,3 -5,5
2011 4,3 -1,0 -0,9 0,6 -0,5

Summa: 41,2 -1,6 0,0 0,0 -16,8
Medel: 3,7 -0,1
Antal: 11

År (t) (xt - xmedel)
2 (yt - ymedel)

2 ( ỹ - ymedel) ( ỹ - ymedel) 
2

2001 1,4 11,4 1,1 1,2
2002 1,0 0,0 -0,9 0,9
2003 0,0 0,3 -0,1 0,0
2004 0,0 0,4 0,2 0,0
2005 0,5 0,3 -0,6 0,4
2006 0,3 4,0 0,5 0,2
2007 6,0 0,1 2,3 5,3
2008 0,2 0,4 0,5 0,2
2009 5,0 6,8 -2,1 4,4
2010 2,8 10,8 -1,6 2,4
2011 0,7 0,3 0,8 0,7

Summa: 17,8 34,8 0,0 15,8

År (t) ỹ = b1 + b2 x xt ẻt = (yt - ỹ) ẻt 
2 xt  x ẻt

2001 4,8 2,3 5,1 -3,0
2002 2,8 1,0 1,1 0,9
2003 3,6 -0,4 0,2 0,0
2004 3,9 0,4 0,2 -0,1
2005 3,1 0,1 0,0 0,0
2006 4,2 1,5 2,3 -1,0
2007 6,0 -2,6 6,7 6,7
2008 4,2 0,2 0,0 -0,1
2009 1,6 -0,5 0,3 -1,1
2010 2,2 -1,7 3,0 -2,6
2011 4,6 -0,2 0,1 0,2

Summa: 41,2 0,0 19,0 0,0
Medel: 3,7  
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Antagande om ekonometrisk modell:
Y = β1 + β2 x xt + et

Förväntat värde av "random error" et antas vara 0, vilket medför….

Y = β1 + β2 x xt

Funktionen som passar datat bäst har ekvationen:
ỹ = b1 + b2 x xt

Minsta kvadratmetoden estimatorer för b1 och b2 beräknas enligt följande:

b2 (lutningen på funktionen) = Σ (xt - xmedel) x (yt - ymedel) -0,9409

Σ (xt - xmedel)
2

b1 (skärningspunkten på y-axeln) = ymedel - b2  x  xmedel 3,609

ỹ = 3,6094 + -0,9409 x xt

2. PRÖVNING GENOM HYPOTESTEST OCH R2-TEST

2.1 Standardavvikelse för b2

Standardavvikelse är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena i en population avviker från medelvärdet.
Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg och vice versa.

I tekniska termer är standardavvikelsen (σ) en egenskap hos en sannolikhetsfördelning och definieras som 
kvadratroten ur variansen för fördelningen:

 ∑ ẻt 
2

Variansen (b2): T - 2 = 0,1183

∑(xt - xmedel)
2

 ∑ ẻt 
2

Standard avvikelsen se (b2) = T - 2 0,3439

2.2 Hyoptestest - Pröva om samband finns eller inte utifrån viss signifikans grad

Steg 1

Noll hypotes (inget samband finns): H0 : B2 = 0

Alternativ hypotes (samband finns): H1 : B2 ≠ 0 "Two-tail test"

Steg 2

Test statistic: t = b2 - B2 ≈ t (N-2)

se (b2)

Om noll hypotesen gäller så är B2 = 0, vilket medför värde t-statistic:

t = b2 = -0,9409 = -2,736
se (b2) 0,3439

Steg 3

I prövningen väljs att:

α = 0,05 Two-tail test: α /2 = 0,025
N-2 = 9

Om den alternativa hyoptesen är sann, då kommer värdet för t-statistic att vara antingen
större eller mindre jämfört med t-distributionen.

t < + 2,262 <  t

Med 95 % säkerhet kan bedömas om nollhypotesen ska förkastas eller inte,
och om den alternativa hypotesen ska accepteras eller inte.

2.3 R2 -test - Pröva styrkan i sambandet

SST = Σ (yt - ymedel) 
2 34,8

SSR = Σ ( ỹ - ymedel) 
2 15,8

SSE = Σ ẻt 
2 19,0

R2 = SSR / SST = 1 - SSE/SST

SSR / SST = 0,4541

Determinationskoefficienten (=r2=r^2=R2) är en koefficient som anger 
hur stor del av variationerna i den beroende variabeln (y) som kan 
förklaras av variationer i den oberoende variabeln (x) under förutsättning 
att sambandet mellan x och y är linjärt. Determinationskoefficienten 
kallas ofta förklaringsgrad. Man räknar fram den genom att ta 
kvadratsummorna för regressionsmodellen (Regression/Model - Sum of 
squares) delat med den totala kvadratsumman (Total - Sum of squares). 
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BILAGA 3

EKONOMETRISK MODELL - SKATTNING OCH PRÖVNING
Skatteintäkter och Folkmängd

1. SKATTNING GENOM REGRESSIONSANALYS

Regressionsanalys, regression , är en gren inom statistik där målet är att skapa en funktion 
som bäst passar observerade data.

Enkel linjär regression
Vid enkel linjär regression utgår man från att en rät linje kan anpassas till data och regressionsekvationen
är då:

där y (vertikal) är den beroende (den som påverkas) variabeln och x (horisontell) är den oberoebde variabeln
(den som påverkar). 

Interceptet (skärningspunkten) med y-axeln a och lutningen b beräknas så att felet jämfört med
observerad data blir så litet som möjligt. Felet kan beräknas exempelvis med minsta kvadratmetoden.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Regressionsanalys

1.1 Enkel regressions funktion med en variabel baserad på Minsta kvadratmetoden

I gula celler inmatas data för y och x variabler

Beroende
variabel

HK Resultat

Förklarande
makro ekonomisk

variabel

Variabler: Skatte-
intäkter

% förändring
HK

Folkmängd
antal

invånare

År (t) yt xt xt - xmedel yt - ymedel (xt - xmedel) x (yt - ymedel)

2000 8,2 37 454 446,5 4,1 1 828,7
2001 7,1 37 288 280,5 3,0 841,3
2002 3,9 37 048 40,5 -0,3 -10,6
2003 3,2 37 057 49,5 -0,9 -45,2
2004 4,3 36 970 -37,5 0,2 -8,5
2005 3,2 37 004 -3,5 -0,9 3,3
2006 5,7 36 956 -51,5 1,6 -84,2
2007 3,5 36 927 -80,5 -0,7 53,4
2008 4,4 36 905 -102,5 0,3 -26,1
2009 1,1 36 848 -159,5 -3,0 474,3
2010 0,5 36 849 -158,5 -3,7 580,1
2011 4,3 36 784 -223,5 0,2 -43,8

Summa: 49,4 444 090 0,0 0,0 3 562,6
Medel: 4,1 37 008
Antal: 12

År (t) (xt - xmedel)
2 (yt - ymedel)

2 ( ỹ - ymedel) ( ỹ - ymedel) 
2

2000 199 362,3 16,8 3,9 15,5
2001 78 680,3 9,0 2,5 6,1
2002 1 640,3 0,1 0,4 0,1
2003 2 450,3 0,8 0,4 0,2
2004 1 406,3 0,1 -0,3 0,1
2005 12,3 0,9 0,0 0,0
2006 2 652,3 2,7 -0,5 0,2
2007 6 480,3 0,4 -0,7 0,5
2008 10 506,3 0,1 -0,9 0,8
2009 25 440,3 8,8 -1,4 2,0
2010 25 122,3 13,4 -1,4 2,0
2011 49 952,3 0,0 -2,0 3,9

Summa: 403 705,0 53,1 0,0 31,4

År (t) ỹ = b1 + b2 x xt ẻt = (yt - ỹ) ẻt 
2 xt  x ẻt

2000 8,1 0,2 0,0 5 821,6
2001 6,6 0,5 0,3 19 534,1
2002 4,5 -0,6 0,4 -22 927,3
2003 4,6 -1,4 1,8 -50 047,7
2004 3,8 0,6 0,3 20 654,6
2005 4,1 -0,9 0,8 -33 495,3
2006 3,7 2,1 4,4 77 198,2
2007 3,4 0,0 0,0 1 758,1
2008 3,2 1,2 1,3 42 776,0
2009 2,7 -1,6 2,5 -57 710,4
2010 2,7 -2,3 5,1 -83 325,2
2011 2,1 2,2 4,7 79 763,4

Summa: 49,4 0,0 21,6 0,0
Medel: 4,1  
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Antagande om ekonometrisk modell:
Y = β1 + β2 x xt + et

Förväntat värde av "random error" et antas vara 0, vilket medför….

Y = β1 + β2 x xt

Funktionen som passar datat bäst har ekvationen:
ỹ = b1 + b2 x xt

Minsta kvadratmetoden estimatorer för b1 och b2 beräknas enligt följande:

b2 (lutningen på funktionen) = Σ (xt - xmedel) x (yt - ymedel) 0,0088

Σ (xt - xmedel)
2

b1 (skärningspunkten på y-axeln) = ymedel - b2  x  xmedel -322,469

ỹ = -322,47 + 0,0088 x xt

2. PRÖVNING GENOM HYPOTESTEST OCH R2-TEST

2.1 Standardavvikelse för b2

Standardavvikelse är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena i en population avviker från medelvärdet.
Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg och vice versa.

I tekniska termer är standardavvikelsen (σ) en egenskap hos en sannolikhetsfördelning och definieras som 
kvadratroten ur variansen för fördelningen:

 ∑ ẻt 
2

Variansen (b2): T - 2 = 0,0000

∑(xt - xmedel)
2

 ∑ ẻt 
2

Standard avvikelsen se (b2) = T - 2 0,0023

2.2 Hyoptestest - Pröva om samband finns eller inte utifrån viss signifikans grad

Steg 1

Noll hypotes (inget samband finns): H0 : B2 = 0

Alternativ hypotes (samband finns): H1 : B2 ≠ 0 "Two-tail test"

Steg 2

Test statistic: t = b2 - B2 ≈ t (N-2)

se (b2)

Om noll hypotesen gäller så är B2 = 0, vilket medför värde t-statistic:

t = b2 = 0,0088 = 3,814
se (b2) 0,0023

Steg 3

I prövningen väljs att:

α = 0,01 Two-tail test: α /2 = 0,025
N-2 = 10

Om den alternativa hyoptesen är sann, då kommer värdet för t-statistic att vara antingen
större eller mindre jämfört med t-distributionen.

t < + 3,169 <  t

Med 99 % säkerhet kan bedömas om nollhypotesen ska förkastas eller inte,
och om den alternativa hypotesen ska accepteras eller inte.

2.3 R2 -test - Pröva styrkan i sambandet

SST = Σ (yt - ymedel) 
2 53,1

SSR = Σ ( ỹ - ymedel) 
2 31,4

SSE = Σ ẻt 
2 21,6

R2 = SSR / SST = 1 - SSE/SST

SSR / SST = 0,5926

Determinationskoefficienten (=r2=r^2=R2) är en koefficient som anger 
hur stor del av variationerna i den beroende variabeln (y) som kan 
förklaras av variationer i den oberoende variabeln (x) under förutsättning 
att sambandet mellan x och y är linjärt. Determinationskoefficienten 
kallas ofta förklaringsgrad. Man räknar fram den genom att ta 
kvadratsummorna för regressionsmodellen (Regression/Model - Sum of 
squares) delat med den totala kvadratsumman (Total - Sum of squares). 
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BILAGA 3

EKONOMETRISK MODELL - SKATTNING OCH PRÖVNING
Skatteintäkter och Reporänta

1. SKATTNING GENOM REGRESSIONSANALYS

Regressionsanalys, regression , är en gren inom statistik där målet är att skapa en funktion 
som bäst passar observerade data.

Enkel linjär regression
Vid enkel linjär regression utgår man från att en rät linje kan anpassas till data och regressionsekvationen
är då:

där y (vertikal) är den beroende (den som påverkas) variabeln och x (horisontell) är den oberoebde variabeln
(den som påverkar). 

Interceptet (skärningspunkten) med y-axeln a och lutningen b beräknas så att felet jämfört med
observerad data blir så litet som möjligt. Felet kan beräknas exempelvis med minsta kvadratmetoden.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Regressionsanalys

1.1 Enkel regressions funktion med en variabel baserad på Minsta kvadratmetoden

I gula celler inmatas data för y och x variabler

Beroende
variabel

HK Resultat

Förklarande
makro ekonomisk

variabel

Variabler: Skatte-
intäkter

% förändring
HK

Reporänta
års snitt

% 

År (t) yt xt xt - xmedel yt - ymedel (xt - xmedel) x (yt - ymedel)

2000 8,2 3,71 1,1 4,1 4,4
2001 7,1 3,98 1,4 3,0 4,1
2002 3,9 4,07 1,4 -0,3 -0,4
2003 3,2 3,16 0,5 -0,9 -0,5
2004 4,3 2,16 -0,5 0,2 -0,1
2005 3,2 1,74 -0,9 -0,9 0,8
2006 5,7 2,20 -0,4 1,6 -0,7
2007 3,5 3,46 0,8 -0,7 -0,6
2008 4,4 4,12 1,5 0,3 0,4
2009 1,1 0,66 -2,0 -3,0 5,8
2010 0,5 0,50 -2,1 -3,7 7,8
2011 4,3 1,75 -0,9 0,2 -0,2

Summa: 49,4 31,51 0,0 0,0 20,9
Medel: 4,1 2,63
Antal: 12

År (t) (xt - xmedel)
2 (yt - ymedel)

2 ( ỹ - ymedel) ( ỹ - ymedel) 
2

2000 1,2 16,8 1,2 1,5
2001 1,8 9,0 1,5 2,3
2002 2,1 0,1 1,6 2,6
2003 0,3 0,8 0,6 0,4
2004 0,2 0,1 -0,5 0,3
2005 0,8 0,9 -1,0 1,0
2006 0,2 2,7 -0,5 0,2
2007 0,7 0,4 0,9 0,9
2008 2,2 0,1 1,7 2,8
2009 3,9 8,8 -2,2 4,9
2010 4,5 13,4 -2,4 5,7
2011 0,8 0,0 -1,0 1,0

Summa: 18,6 53,1 0,0 23,5

År (t) ỹ = b1 + b2 x xt ẻt = (yt - ỹ) ẻt 
2 xt  x ẻt

2000 5,3 2,9 8,3 10,7
2001 5,6 1,5 2,2 5,9
2002 5,7 -1,9 3,5 -7,7
2003 4,7 -1,5 2,3 -4,8
2004 3,6 0,8 0,6 1,6
2005 3,1 0,1 0,0 0,1
2006 3,6 2,1 4,5 4,6
2007 5,1 -1,6 2,6 -5,5
2008 5,8 -1,4 2,0 -5,9
2009 1,9 -0,8 0,6 -0,5
2010 1,7 -1,3 1,6 -0,6
2011 3,1 1,2 1,4 2,1

Summa: 49,4 0,0 29,5 0,0
Medel: 4,1  
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Antagande om ekonometrisk modell:
Y = β1 + β2 x xt + et

Förväntat värde av "random error" et antas vara 0, vilket medför….

Y = β1 + β2 x xt

Funktionen som passar datat bäst har ekvationen:
ỹ = b1 + b2 x xt

Minsta kvadratmetoden estimatorer för b1 och b2 beräknas enligt följande:

b2 (lutningen på funktionen) = Σ (xt - xmedel) x (yt - ymedel) 1,1235

Σ (xt - xmedel)
2

b1 (skärningspunkten på y-axeln) = ymedel - b2  x  xmedel 1,165

ỹ = 1,16 + 1,1235 x xt

2. PRÖVNING GENOM HYPOTESTEST OCH R2-TEST

2.1 Standardavvikelse för b2

Standardavvikelse är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena i en population avviker från medelvärdet.
Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg och vice versa.

I tekniska termer är standardavvikelsen (σ) en egenskap hos en sannolikhetsfördelning och definieras som 
kvadratroten ur variansen för fördelningen:

 ∑ ẻt 
2

Variansen (b2): T - 2 = 0,1584

∑(xt - xmedel)
2

 ∑ ẻt 
2

Standard avvikelsen se (b2) = T - 2 0,3979

2.2 Hyoptestest - Pröva om samband finns eller inte utifrån viss signifikans grad

Steg 1

Noll hypotes (inget samband finns): H0 : B2 = 0

Alternativ hypotes (samband finns): H1 : B2 ≠ 0 "Two-tail test"

Steg 2

Test statistic: t = b2 - B2 ≈ t (N-2)

se (b2)

Om noll hypotesen gäller så är B2 = 0, vilket medför värde t-statistic:

t = b2 = 1,1235 = 2,823
se (b2) 0,3979

Steg 3

I prövningen väljs att:

α = 0,05 Two-tail test: α /2 = 0,025
N-2 = 10

Om den alternativa hyoptesen är sann, då kommer värdet för t-statistic att vara antingen
större eller mindre jämfört med t-distributionen.

t < + 2,228 <  t

Med 95 % säkerhet kan bedömas om nollhypotesen ska förkastas eller inte,
och om den alternativa hypotesen ska accepteras eller inte.

2.3 R2 -test - Pröva styrkan i sambandet

SST = Σ (yt - ymedel) 
2 53,1

SSR = Σ ( ỹ - ymedel) 
2 23,5

SSE = Σ ẻt 
2 29,5

R2 = SSR / SST = 1 - SSE/SST

SSR / SST = 0,4436

Determinationskoefficienten (=r2=r^2=R2) är en koefficient som anger 
hur stor del av variationerna i den beroende variabeln (y) som kan 
förklaras av variationer i den oberoende variabeln (x) under förutsättning 
att sambandet mellan x och y är linjärt. Determinationskoefficienten 
kallas ofta förklaringsgrad. Man räknar fram den genom att ta 
kvadratsummorna för regressionsmodellen (Regression/Model - Sum of 
squares) delat med den totala kvadratsumman (Total - Sum of squares). 

 


