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Sammanfattning 

 

Under senare år har ett flertal reformer gjorts för att öka pressen på kommunerna att sköta sin 

ekonomiska hantering. Budgetuppföljning har hamnat i fokus för att hålla nere avvikelsen 

mellan resultat och budget. Syftet i  uppsatsen är att ge en ökad förståelse för vad det är som 

påverkar budgetavvikelserna i de svenska kommunerna. I uppatsen används statistiska 

analyser av dels eget insamlat datamaterial för att hitta samband och förklaringar till hur 

budgetavvikelserna skiljer sig utifrån a) partiblocktillhörigheten hos de styrande i kommunen, 

b) hur stark den politiska makten är hos de styrande i kommunen, c) storleken på kommunen. 

Undersökningens resultat visar främst att en större folkmängd i kommunen generellt leder till 

ökade problem att följa budgeten och därmed är det dessa kommuner vi ska akta oss för att 

lita på när det gäller budgeten.   

 

Nyckelord: Budgetavvikelse, Kommunal ekonomi, Politiskt förtroende 
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel visas bakgrunden och problemområdet som ligger till grund för 

uppsatsen. Därefter presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar och slutligen redovisas 

tidigare forskning inom området.    

 

1.1 Problemområde 

 

Enligt kommunallagen måste kommunerna varje år upprätta en budget för nästkommande 

kalenderår (Kommunallagen 1991:900). Budgeten, som i första hand fungerar som 

resursfördelning, styrning, samordning och kontroll, har en stor och viktig betydelse i det 

kommunala sammanhanget (Brorström & Solli 1990:36). När kommunernas budgetar för 

nästkommande år fastställs och blir offentliga i november så väcker det oftast stort intresse 

hos den lokala befolkningen. Riktigt samma intresse från medierna och allmänheten är det 

inte när åren ska summeras och det slutgiltiga resultatet kommer fram i årsredovisningar och 

visar hur väl det stämmer överens med lagd budget. Att budgetar och planeringar har siktet 

inriktat på framtiden och redovisningar av resultat snarare är tillbakablickande på sådant som 

inte längre kan förändras (Broman 1979:9) är troligtvis anledningen att den kommunala 

budgeten berör mer. Ändå borde en närmare granskning av resultatet mot det som är 

budgeterat, vilket också har påbörjats på senare år, också vara intressant och viktigt för att i 

framtiden kunna styra och fördela resurserna efter bästa sätt.  

Dålig uppföljning av politiska beslut kan leda till en minskad tillit till våra folkvalda politiska 

representanter. Därför är det viktigt att politiker håller sig till beslut som fattas och riktlinjer 

för framtiden då förtroendet för politikerna och de politiska institutionerna är viktiga faktorer 

för ett väl fungerande demokratiskt samhälle.  

I detta arbete kommer det att göras en uppföljningsstudie om hur budgetavvikelsen ser ut i 

kommunerna och vad det kan finnas för faktorer som påverkar att den blir som den blir.  

Vilka kommuner är det störst chans att vi kan lita på att deras resultat stämmer överens med 

lagd budget?              
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Uppsatsens syfte är att i stort ge en ökad förståelse för och inblick i vad som påverkar 

skillnaderna i de svenska kommunernas budgetavvikelser för år 2006. Mer precist är syftet att 

finna eventuella samband som förklarar hur budgetavvikelsen skiljer sig utifrån tre i arbetet 

framtagna områden vilka kan tänka sig ha en betydande påverkan. 

Frågeställningar i uppsatsen: 

Vilka samband finns i avvikelsen mellan kommunernas ekonomiska redovisade resultat 

jämfört med deras budgeterade resultat för år 2006 utifrån... 

a) ... vilken partiblocktillhörighet de styrande i kommunen har? 

b) ... hur stark den politiska makten är hos de styrande i kommunen? 

c) ... storleken på kommunen? 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Vad som exakt förklarar hur och varför budgetavvikelserna i kommunerna skiljer sig är ett 

område som det inte hittats någon direkt tidigare forskning om. Utan området får ses som 

relativt oprövat och därför blir resultaten av studien än mer intressanta att ta del av. Om 

vyerna vigdas finns det dock tidigare forskning om den kommunala budgeten och hur det 

politiska förtroendet påverkas av dåliga resultat, som har varit till nytta i vissa delar av 

undersökningen. Värda att lyftas fram och som har varit av vikt i arbetet är Cecilia 

Bokenstrands doktorsavhandling ”Den politiska budgeten: Om nya kommunala 

budgetprinciper och budgeten som process för dialog” (Bokenstrand 2000) och  Emil Anttilas 

och Ljubisa Vasics C-uppsats ”Delaktighet i budgetprocessen inom offentlig sektor: En 

fallstudie inom Luleå kommun” (Anttila & Vasic 2009). Dessa två har gett en ökad förståelse 

för hur den kommunala budgeten fungerar och verkar. Även Maria Petterssons D-uppsats 

”Politiska resultat, politiskt förtroende och möjligheter till ansvarsutkrävande: En studie om 

hur missnöje med kommunala politiska resultat påverkar politiskt förtroende under olika 

möjligheter att utkräva ansvar” har varit av betydelse då den visat hur dåliga politiska resultat 

påverkat det politiska förtroendet (Petterson 2001).   

http://www.uppsatser.se/om/Emil+Anttila/
http://www.uppsatser.se/om/Ljubisa+Vasic/
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2 Bakgrund 

 

Detta kapitel kommer att handla om de teoretiska utgångspunkterna som kommer att 

behandlas och ligga till grund för arbetet. Kapitlet börjar med att i stora drag beskriva den 

kommunala ekonomins verksamhet för att sedan mer detaljerat gå in på den kommunala 

budgetens syfte och hur den kommunala budgetsprocessen och budgetuppföljningen går till. 

Det teoretiska utgångspunkterna i arbetet avslutas med ett delkapitel om  politiskt förtroende. 

  

2.1 Kommunal ekonomisk verksamhet 

 

Sveriges 290 kommunerns ekonomiska styrning baseras främst på Kommunallagen och 

Lagen om kommunal redovisning. Kommunallagen säger att kommunerna ska ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet (Kommunallagen 1991:900). Målet om en god 

kommunal ekonomisk hushållningen har uppstått ur tanken att varje generation bör bära 

kostnaderna för den service som den generationen beslutat om och själv konsumerar 

(Regeringen 2008). 

Kommunernas största inkomster kommer från kommunalskatten som motsvarar ungefär två 

tredjedelar av intäkterna. Andra stora inkomster hos kommunerna är främst statsbidrag, vilket 

motsvarar ungefär en femtedel av inkomsterna, och finansiella intäkter. Statsbidragen är 

utformat på sådant sätt att det förekommer ett kommunalt utjämningssystem som är till för att 

skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för samtliga kommuner. Resurser omfördelas 

därför mellan kommuner som har en hög ekonomisk skattekraft och bra strukturella 

förhållandendet till de kommuner som har det sämre. Den enskilt största kostnaden hos 

kommunerna är att betala lönekostnader för alla de människor som är sysselsatta i Sveriges 

290 kommuner, vilket motsvarar över hälften av de totala kostnaderna (ibid).   

Kommunala verksamheter kan också bedrivas i form av aktiebolag, stiftelser, ekonomiska 

föreningar, ideella föreningar eller handelsbolag. Gemensamt för dessa bolag är att de då 

räknas till kommunkoncernen och ekonomiska redovisningar, som budget och bokslut räknas 

enskilt och inte tillhörande själva kommunens ekonomiska rapporter.     



 

 

4 

Det kanske viktigaste ekonomiska instrumentet för kommunerna är budgeten. Enligt 

kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, undantag får 

göras om det finns synnerliga skäl. Kommunerna ska inte enbart lägga en budget för 

nästkommande år utan nyligen ändrade lagändringar har gjort att en planering av kommunens 

ekonomi för tre år framåt måste göras (Kommunallagen 1991:900).  

 

2.1.1 Budgetens syften 

 

Budgeten är ett viktigt kommunalt ekonomiskt instrument har ett antal viktiga roller att 

uppfylla. Enligt Bertil Fundahn och Holger Holmgren, som skrivit boken Budgetering, 

planering och redovisning –för kommuner och landsting,  har den kommunala budgeten ett 

flertal syften, som presenteras nedan (Fundahn & Holmgren 1992:37f). 

Planering. Budgeten ger utryck för de förtroendevaldas planering av det som sker och har 

skett inom de olika kommunala verksamhetsområdena och för kommunen i helhet. 

Planeringen är inte bara för det gångna året utan kommunerna ska även göra en plan för tre år 

framåt.  

Information. Budgeten och budgethandlingar fungerar som informationskälla för både 

allmänheten och de förtroendevalda.  

Styrning. Budgeten är ett väldigt viktigt styrinstrument för kommunens olika verksamheter. 

Effektivitetsinstrument. Budgeten utnyttjas för att mäta effektiviteten i den kommunala 

verksamheten. Vilket görs genom att göra jämförelser mellan det budgeterade och verkliga 

kostnader/intäkter/ utförda prestationer.  

Kontroll. På samma sätt som att mäta effektiviteten är jämförelser mellan det budgeterade och 

det riktiga resultatet också ett instrument för kommunerna att ha kontroll på verksamheten. 

Olika anslag i budgeten avstäms kontinuerligt under budgetperioden mot de verkliga 

kostnaderna och intäkterna.  

Engagemang. Budgetarbetet ska även fylla en funktion som gör att alla berörda parter och 

intressenter i den kommunala verksamheten ges tillfälle att engagera sig och verkligen deltar i 

budgetarbetet. På detta sätt väcks hela tiden nytänkande och behov av förändringar till liv.  
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2.1.2 Budgetprocessen 

 

Det tar lång tid för en kommun att upprätthålla en budget och det är många personer 

inblandade i arbetet. Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som formellt beslutar 

om budgeten och det ska som huvudregel ske före november månads utgång (Kohn & Möller 

1989: 39).  

Innan man kommer dit krävs det ett omfattande arbete som sätts igång redan i början av året 

då kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott inleder budgetprocessen med att fastställa 

anvisningar för upprättandet av budgeten för nästkommande år. Anvisningarna är viktiga i 

flera syften, bland annat för att ange befintliga förhållanden, prognoser och riktlinjer i syfte att 

skapa samordning och jämförbarhet i budgetmaterialet. Om kommunen använder sig av 

rambudgetering anges det i anvisningarna vilka resurser som finns tillgängliga för respektive 

förvaltning (Brorström & Solli 1990:38f). 

I nästa skede skickas budgetarbetet vidare till facknämnden, vars uppgift är att komplettera 

anvisningarna med beslut om mer detaljerade riktlinjer. Fackförvaltningen har sedan till 

uppgift att upprätta ett budgetförslag utifrån de planer och idéer som de har inom 

förvaltningen och med hänsyn till vad som finns angivet i anvisningarna. Före sommaren 

fattar facknämnderna beslut om sitt förslag till budget till kommunstyrelsen (ibid). 

Ekonomiavdelningen sammanställer det ofta ganska omfattande budgetförslaget under 

sommaren innan den stora budgetberedningen i kommunstyrelsen tar fart framåt hösten.  

Förvaltningar och nämnderna får försvara sina budgetsförslag i den granskning 

ekonomikontoret och budgetberedningen gör. Ofta återremitteras budgetförslagen med 

begäran om prutningar och anpassningar (Kohn & Möller 1989:40f).   

I oktober avslutas budgetberedningen och kommunstyrelsen tar slutlig ställning till den 

inkommande budgetförslagen. Det slutgiltiga förslaget skickas in till kommunfullmäktige från 

kommunstyrelsen och det är här den offentliga budgetdebatten sätts igång. Fullmäktige kan 

fatta beslut om ändringar men det hör inte till vanligheten. Före november månads utgång, 

undantagsfall kan få dispens till december, skall kommunfullmäktige besluta om budgeten för 

nästkommande år (ibid).         
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Under det löpande budgetåret kan det uppkomma saker som man inte kunde förutse när 

budgeten antogs och som bedöms som så pass påverkande av det aktuella året att de inte kan 

vänta till nästa års budget. I sådana fall besultas det om anslag under året och om sådana här 

anslag är aktuella så sammanfattas det i något som benäms som en tilläggsbudget (ibid).     

 

2.1.3 Budgetuppföljning              

 

En huvuduppgift för den ekonomiska redovisningen är att fortlöpande följa upp den planerade 

verksamheten gentemot mot den som budgeterats (Broman 1979:10). På senare tid har ett 

flertal reformer gjorts för att förbättra de kommunala ekonomiska redovisningarna. Ett 

genomgående drag i de reformer som berört budgetarbetet i stat och kommun är att de syftat 

till att stärka det politiska inflytandet i budgetprocessen. En annan viktig utgångspunkt har 

varit att få till en budgetprocess som säkrar ett mer effektivt resursutnyttjande (Bokenstrand 

2000:10).  

I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska det sedan 2005 innehållas en utvärdering om 

målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts och om resultatet är förenliga med de mål 

som kommunfullmäktige hade satt upp (Brorström m fl 2008:27). På detta sätt riktas det ökat 

fokus och sätts mer press på kommunerna att följa de mål och riktlinjer som det tidigare har 

beslutats om i budgeten.    

 

2.2 Kommunalt politiskt förtroende          

 

Förtroende för folkets valda politiska representanter är ett område som med jämna mellanrum 

kommer upp på tapeten och diskuteras.  Medierna skriver mer än gärna om skandaler och hur 

förtroendet från folket snabbt har sjunkit till botten för olika politiker eller institutioner.   

Forskare har länge varit av den uppfattningen att det tar väldigt lång tid att bygga upp ett 

kommunalt politiskt förtroende hos invånarna. Detta förtroende kan raseras snabbt om 

politikerna missköter sig och då har man trott att det tar lång tid att bygga upp förtroendet 

igen. Ylva Norén Bretzer visar dock i sin artikel Kommunalt förtroende: inte alltid stig-
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beroende  att politiskt förtroende i kommunerna ganska snabbt kan fås tillbaka, inte minst om 

beslutsfattarna slår in på en annorlunda väg i det politiska arbetet (Bretzer Norén 2002:31f) .    

I samma artikel presenteras det en statistisk analys på fyra faktorer som påverkar vilket 

förtroende invånarna har för kommunstyrelserna. Om man vill ha högt politiskt förtroende 

bland invånarna i kommunen så ska man se till att de är nöjda med den kommunala servicen, 

nöjda med hur ekonomin sköts i den egna kommunen, att de har möjlighet att påverka 

politiska beslut i kommunen och att det har förtroende för rättstaten (ibid). Med tanke på 

denna uppsats inriktning så är det väldigt intressant att invånarna ska vara nöjda med den 

ekonomiska hanteringen i kommunen för att de ska ha ett högt politiskt förtroende för de 

styrande i kommunen. Alltså borde ett positivt resultat och en låg budgetavvikelse ge ett högt 

politiskt förtroende vilket i sin tur är bra för en fungerande demokrati.      
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3 Metod och material 

 

Metodkapitlet redogör för hur undersökningen har gått till och vilka hjälpmedel och material 

som använts för att förklara uppsatsens frågeställningar. Här lämnas också utrymme för en 

noggrannare beskrivning av variablerna som använts i den statistiska undersökningen. 

Slutligen förs en metodologisk diskussion om varför just det tillvägagångssätt, material och 

urval som valts passar sig bäst i detta arbete. 

 

3.1 Tillvägagångsätt 

  

Tillvägagångsättet i denna uppsats har i första hand varit av kvantitativ karaktär och gjorts 

med hjälp av statistisk analys. Statistiska analysmetoder är en samling hjälpmedel som 

används för att åstadkomma sammanfattande och generaliserande beskrivningar av en större 

mängd insamlad data (Esaiasson m fl 2007:393), vilket är precis det som önskades 

åtstadkommas i arbetet.  

Målet med undersökningen har varit att försöka hitta samband och förklaringar till 

budgetavvikelsen hos kommunerna med hjälp av tre framtagna huvudvariabler; 

partiblocktillhörighet på de styrande i kommunen, hur stark politisk makt de styrande har i 

kommunen och storleken på kommunen. Mer exakt beskrivning av variablerna och vad det är 

som undersökts i analyserna redovisas i nästkommande delkapitel.  

Till en början gick en stor del av arbetet ut på att samla ihop den information och det 

datamaterial som behövdes för att göra undersökningarna. För att få tag på de ekonomiska 

siffrorna som var intressanta i undersökningen har ett stort antal årsredovisningar och 

årsbudgetar bläddrats igenom. Övrig datainformation som använts i den statistiska analysen 

fanns desto mer lätthanterlig och lättillgänglig.   

Ett totalurval av Sveriges samtliga 290 kommuner under ett kalenderår valdes i 

undersökningen, vilket naturligtvis är den optimala lösningen om man vill kunna generalisera 

sina resultat (Esaiasson m fl 2007:195). Valet av undersökningsår föll på år 2006.  

Efter att ett omfattande arbete att få all data på plats genomförts var det dags att gå in i den 

andra fasen och det insamlade materialet behandlades med statistiska analyser. Analyserna 
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bearbetades i det statistiska dataprogrammet SPSS. Det som eftersökts var att få fram resultat 

om samband eller påverkan mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. I en 

sådan kausal relation som eftersökts föreligger samband då en variation i den ena variabeln 

följs av en variation hos den andre (Aronsson 1999:150).   

Sökningen av samband mellan variablerna har gjorts genom tre olika undersökningar; 

korrelationsanalyser, jämförelse av medel- och medianvärden och regressionsanalyser. I ett 

första skede har korrelationsanalyser genomförts, vilket beskriver hur starkt ett samband är 

mellan två variabler. Med en positiv korrelation menas att ett högt värde på den ena variabeln 

oftast motsvaras av ett högt värde på den andra variabeln (Körner & Wahlgren 2002:148). I 

de statistiska analyserna används korrelationskoefficienten (r), som ett mått på grad av linjärt 

samband mellan variablerna. Den kan inta ett värde mellan +1 och -1 vilket beskriver styrkan 

av det positiva eller negativa sambandet. Ju närmare korrelationskoefficienten ligger den 

positiva eller negativa ettan desto starkare är korrelationen mellan variablerna (Körner & 

Wahlgren 2006:104).  

Den andra analysen som gjorts är en jämförelse av medel- och medianvärden på den beroende 

variabeln hos de olika variabelvärdena som de oberoende variablerna kan inta. Alltså vilket 

medel- och medianvärde som visade sig för budgetavvikelsen hos exempelvis de socialistiskt 

och borgerligt styrda kommunerna. En sådan analys visar på ett tydligt och lättöverksådligt 

sätt hur resultatet i stort förhåller sig. Medelvärdet räknas ut genom att summera 

variabelvärdena för alla de valda analysenheterna och dividera det med antal valda 

analysenheter. Medianvärdet, även kallad mittvärde, visar vid vilket värde den statistiska 

fördelningen är delad mitt itu (Esaiasson m fl 2007:400 ff). 

Slutligen undersöktes variablerna också med hjälp av regressionsanalys. Regressionsanalys är 

en metod som används för att skapa en ekvation (y = bx + a) för regressionslinjen, som 

förklarar sambandet mellan den beroende och oberoende variabeln. I regressionsanalysen fås 

värdet fram på den ostandardiserade regressionskoefficienten (b), som är ekvationens 

riktningskoefficient, och konstanten (a), som talar om var linjen skär y-axeln när x = 0. Det 

fås även fram determinationskoefficienten (R
2
), som beskriver hur stor del av variationen i 

den beroende variabeln som kan förklaras med hjälp av den oberoende variabeln. När det ska 

studeras sambandet mellan en beroende variabel och flera orsaksvariabler, vilket gjorts i detta 

fall, så används metoder i multipel regressionsanalys. Då finns det flera olika faktorer som 
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påverkar resultatet och därmed flera olika regressionskoefficienter för de oberoende 

variablerna (Körner & Wahlgren 2002:156).  

De flesta av variabelvärdena i undersökningen är av så kallas ordinalskala. Detta betyder att 

värdena kan rangordnas. I undersökningen finns det också några av variablerna som intar 

värden av nominalskala, vilket betyder att det bara kan klassificeras men inte rankas i någon 

speciell ordning. Exempelvis är det nominalskala på variabelvärdena socialistiskt eller 

borgerligt styre, då man inte kan säga att något vore bättre än det andra med tanke på 

budgetavvikelsen, i alla fall inte före undersökningen är gjord. Variabelvärden av 

nominalskala går det inte att göra matematiska operationer på och kan inte användas i alla 

analyser (Aronsson 1999:103f). För att komma igenom problemet med variabelvärden som är 

av norminalskala så har de gjorts om till dummy-variabler. En dummy-variabel är en dikotom 

kategorisk variabel som endast kan inta värdet 0 eller 1. På detta sätt går det att göra 

exempelvis regressionsanalyser även vid kvalitativa variabler (Körner & Wahlgren 

2006:400).  

Eftersom det i undersökningen förekommer variabler som får värden som skiljer sig betydligt 

från varandra och som är väldigt stora så har dessa variabler logaritmerats. Detta gjordes för 

att minska effekten av stora värden på grund av att man antar att samma höjning av något i ett 

litet och stort tal har större bertydelse för det lilla talet. Logaritmerade värden skrivs med Log  

före och har gjorts med talet tio som bas, vilket är det vanligaste förekommande. Talen skrivs 

då om till 10
x
 istället där x är det nya värdet. De variabler som logaritmeras i undersökningen 

är folkmängden, arean och budgetavvikelsen.  

Av stor vikt i statistiska analyser är om undersökningar kan sägas vara statistiskt säkerställda 

eller signifikanta, vilket vanligtvis illustreras med ett Sig.- eller p-värde. Signifikansen är ett 

mått för hur säker en uträkning är och anger hur stor chans det är att resultaten kan ha 

uppkommit av en ren slump. Vanliga signifikansgränser är 0,01 eller 0,05-nivån, vilka 

beskriver att slumpen kan ha påverkat resultatet i ett respektive fem fall av hundra. Ju lägre 

Sig.-värde desto säkrare är således det resultat man får fram (Esaiasson m.fl. 2007:433).  

Efter att den statistiska analysen genomförts har resultatet presenterats, analyserats,  

diskuterats för att komma fram till de dragna slutsatserna i uppsatsen.   
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3.2 Variabelbeskrivning 

 

I den statistiska analysen undersöktes fem stycken oberoende variabler, i tre huvudområden, i 

hopp om att finna ett kausalt samband med den beroende variabeln budgetavvikelsen. Den 

beroende variabeln beskriver variationen i den egenskap hos analysenheterna som vi vill 

förklara i undersökningen. De oberoende variablerna kallas ofta orsaks- eller 

förklaringsvariabler eftersom man i allmänhet tänker sig att variationen i de oberoende 

variablerna orsakar eller förklarar variationen i den beroende variabeln (Esaiasson m.fl 

2007:54f).   

De tre huvudområdena och den beroende variabeln kommer närmare att beskrivas i 

efterföljande delkapitel för att klart och tydligt reda ut vad det är exakt som undersöks i 

arbetet. 

 

3.2.1  Budgetavvikelsen 

 

Först och främst krävs det en extra förtydning av den beroende variabeln och vad det är mer 

precist som undersökningarna görs på i detta arbete. Den beroende variabeln är 

budgetavvikelsen, vilket är hur mycket det slutliga totala årsresultatet för kommunerna 

avviker från det som är budgeterat för år 2006. Om exempelvis en kommun har budgeterat ett 

resultat på 10 miljoner och det redovisade resultatet visar 15 miljoner så är budgetavvikelsen 

5 miljoner. På samma sätt räknas budgetavvikelsen till 5 miljoner i detta arbete även om 

samma kommun skulle redovisa ett resultat på 5 miljoner, fast det då är 5 miljoner mindre än 

budgeterat. Alltså, budgetavvikelsen i detta arbete intar inte några negativa värden utan det 

som mäts är hur många miljoner, positivt eller negativt, som resultatet skiljer sig från det 

budgeterade.   

Det är värt att påpeka att det är det, med vissa undantag, totala budgeterade och bokslutade 

resultatet för kommunen, alltså förändringen av kommunens eget kapital som undersöks i 

arbetet. Arbetet går inte närmare in på vad de olika förvaltningarna i kommunerna har 

budgeterat eller redovisat för resultat, utan endast det sammanlagda resultatet för hela 

kommunen är av vikt. Ytterligare förklaringar till de enskilda kommunernas slutgiltiga 

ekonomiska siffror som exempelvis mindre jämförelsestörande poster eller extraordinära 
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inkomster och utgifter nonchaleras i första hand. Extraordinära intäkter och utgifter är sådana 

som normalt inte hör till vanligheten, vilket kan vara vinst/förlust på försäljning av kommunal 

egendom, extra avskrivningar med mera (Fundahn & Holmgren 1992:37f). Vid fall av  

extremvärden som skulle påverka undersökningen i allt för stor utsträckning så räknas de 

bakomliggande extraordinära posterna bort från dens kommuns resultat.  

Det är den ursprungliga budgeten som är fastställd för år 2006 som det redovisade resultatet 

jämföras med. Inte eventuella tilläggsbudgetar som görs under det gångna budgetåret och som 

är ganska vanligt förekommande. Inte heller är det de olika kommunkoncernernas 

ekonomiska redovisningar, där även kommunägda företag inkluderas, som det räknas på utan 

endast själva kommunen i sig. 

Budgetavvikelsen variabelvärde logaritmeras för att på bästa sätt användas i korrelations- och 

regressionsanalyserna. Eftesom det inte går att logaritmera siffran 0 så får de kommuner vars 

resultat och budget stämmer helt överens värdet 0,1 istället. 

    

3.2.2  Partiblocktillhörighet hos de styrande i kommunen 

 

Den första beroende variabeln i undersökningen som testas är om partiblocktillhörigheten hos 

de styrande i kommunen har någon betydelse för budgetavvikelsen hos kommunerna. Denna 

variabel kan inta tre olika värden. Kommunen kan ha ett socialistiskt dominerat styre vilket 

innefattar partikonstellationerna s, s+v, s+v+mp, s+v och mp och/eller lokalt parti. 

Kommunen kan även ha ett borgerligt dominerat styre vilket innefattar ett eller flera av de 

borgerliga riksdagspartierna (m+c+fp+kd) eller dessa partier och miljöpartiet och/eller lokalt 

parti. Slutligen kan kommunen inneha ett tredje variabelvärde vilket betecknas som ett annat 

styre och vilket innefattar blocköverskridande majoriteter där s och ett eller flera borgerliga 

partier ingår men också regnbågkoalitioner, samlingsstyren, hoppande majoriteter med mera.  

 

3.2.3  Politisk makt hos de styrande i kommunen 

 

Det andra huvudområdet i undersökningen testar om den politiska makten hos de  styrande i 

kommunen har någon betydelse för att förklara budgetavvikelsen. I denna kategori finns det 

två olika variabler som undersöks.  
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I den första variabeln indelas kommunerna efter om de styrande i kommunen har majoritet 

eller minoritet i kommunfullmäktige. Med majoritet menas att de styrande partierna har över 

hälften av mandaten och således inte behöver någon hjälp från något övrigt parti att rösta 

igenom sina förslag, så länge deras egna är trogna. Minoritet i kommunfullmäktige är därmed 

motsatsen och hjälp kan behövas från andra partier när beslut ska fattas.  

Den andra variabeln för att mäta den politiska makten hos de styrande i kommunerna visar 

hur stort det största av de styrande partierna är i kommunen. Mer detaljerat, hur många 

procent av rösterna till kommunfullmäktige 2002 det största styrande partiet fick. För att 

underlätta vissa av de statistiska analyserna kategoriseras variabelvärdena in i sex stycken 

olika grupper i stigande ordning.  

 

3.2.4  Storleken på kommunen 

 

Det tredje och sista huvudområdet som undersöks handlar om storleken på kommunens 

betydelse. Även här finns det två olika variabler som testas. 

Den första variabeln mäter om invånarantalet i kommunen har någon betydelse för 

budgetavvikelsen. Variabelvärdena på kommunernas folkmängd som används i 

undersökningen är  från 2005. 

Den andra variabeln testas genom att undersöka kommunernas geografiska storleks betydelse 

för förklaring av budgetavvikelsen. Variabelvärdena på kommunernas area som används i 

undersökningen är från 2004. 

För att lättare handskas med materialet i vissa delar av den statistiska analysen är både 

kommunernas area och folkmängd indelade i grupper. Folkmängden har indelats i sex stycken 

olika grupper medan arean har indelats i fyra olika grupper, vilka kan läsas närmare i den 

medföljande bilagan. Värdena för både invånarantalet och arean för kommunerna har också 

logaritmerats i undersökningen för att det ska vara lättare att handskas med och visa upp delar 

av de statistiska analyserna.    
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3.3 Material 

 

De ekonomiska siffrorna, budgeterat resultat och bokfört resultat, i undersökningen har i 

första hand hämtats från respektive kommuns hemsida. I de flesta fall redovisas 

årsredovisningar på ett ganska klart och tydligt sätt för allmänheten och då har det varit 

förhållandevist enkelt att ta del av materialet och söka upp resultatredovisningen för att få 

fram önskat värde. Budgetarna för undersökningsåret har i många fall inte varit lika lätta att få 

tag på men hos de flesta kommuners årsredovisningar går det även att utläsa det budgeterade 

resultatet om det söks lite noggrannare. Hos en del kommuner har det dock varit svårare att få 

tag på något av de eftersökta materialet på hemsidan. De kommuner där inte de ekonomiska 

siffrorna kunnat få tags på har e-mail skickats ut i hopp om att få hjälp med de eftersökta 

värdena. Sammanlagt skickades det ut 52 e-mail och svar med önskat innehåll returnerades i 

41 fall.  

Materialet om vilket partiblock det va som styrde kommunern under augusti år 2006 har 

hämtats från hemsidan för Sveriges Kommuner och Landsting. Det är också därifrån de olika 

värdena som variablen kan inta är hämtade ifrån. Även informationen om det var majoritet- 

eller minortitetstyre i kommunerna under samma tid har hämtat från den platsen  (SKL 2007).  

Övrigt material som används i den statistiska undersökningen, så som kommuners antal 

invånare, area och vilket parti av de styrande i kommunen som är störst, har hämtats från Leif 

Johanssons kommundatabas från 2007 (Johansson 2007).          

Den teoretiska delen har hämtats från litteratur angående kommunal ekonomi och budgetering 

samt politiskt förtroende för valda politiker. 

 

3.4 Metodologisk diskussion  

 

Här ska det försöka redas ut eventuella frågetecken med valet av metod, urval och material 

och det är meningen att läsaren ska få ökad förståelse om varför uppsatsen ser ut som den gör. 

Det finns många olika sätt att gå tillväga när man skriver en uppsats men man kan bara välja 

ett i slutändan.  
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I uppsatsen har det tagits fram tre olika områden som är intressanta och kunde tänkas påverka 

resultatet. Givetvis skulle man kunna testa flera andra variablers samband med resultatets 

avvikelse mot budget men i denna uppsats har det avgränsats till följande områden;  vilken 

partiblocktillhörighet de styrande i kommunen har, hur stark den  politisk makten hos de 

styrande är och storleken på kommunen. Hur tankegångarna gick när dessa variabler valdes 

redovisas nedan.  

Vilken partiblocktillhörighet de styrande i kommunen har valdes eftersom det skulle vara 

väldigt intressant att undersöka om det är så att ett visst styre (socialistiskt, borgerligt, annat) i 

kommunen är att föredra om man vill ha politiker som får kommunerna att hålla sig till det 

som är budgeterat, vilket i sin tur kan öka tilliten till och förtroendet för dessa partier och 

deras politiker.  

Hur stark politisk makt de styrande har valdes som eventuell faktor därför att det är intressant 

att undersöka om det exempelvis är svårare att hålla sig till det som är budgeterat i kommuner 

där de styrande har svag makt, där det oftast är svårare att få igenom beslut och där det är fler 

partier som är med och påverkar. Eller så kan man tänka sig att resultatet kanske visar motsatt 

effekt och att det är lättare att hålla sig till det budgeterade om det är fler olika reprensentanter 

som är med och bestämmer och under året kontrollerar hur det går för de olika nämnderna och 

förvaltningarna. De två variablerna i detta område, om det är majoritet eller minoritet och hur 

stort största styrande partiet är, anses ge svar åt den politiska makten hos de styrandes 

betydelse för budgetavvikelsen. 

Den tredje och sista eventuella faktor som testas är storleken på kommunen. Storleken på 

kommunerna kan tänkas ha en betydelse för budgetavvikelsen då stora resurser och stora 

avstånd kanske gör det svårare för politiker att hålla sig till fattade beslut och riktlinjer. Eller 

så visar resultatet motsatsen och kanske beror det på att de mindre kommunernas politiker inte 

besitter samma kompetents för budgetarbete som de större kommunerna. De två variablerna i 

denna kategori, kommunens area och folkmägd, anses ge svar åt kommunens storleks 

betydelse för budgetavvikelsen.    

Valet av undersökningsår föll på 2006. Detta val gjordes för att undersökningen önskades 

göras på ett år som ligger närma i tiden och som det samtidigt är enkelt att få fram 

information om på kommunernas hemsidor. Alternativen va då 2006 eller 2007 men eftersom 

det svenska valet ägde rum 2006 och maktförhållandena i kommunerna därför ändras år 2007 
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föll valet på år 2006. Annars skulle det riskeras att budgeten inte klubbas igenom, eller i alla 

fall från en första början arbetats med, av samma styrande som sen ska styra budgetåret.      

Av variabelvärdena i undersökningen är både invånarantalet och arean för kommunerna 

hämtade från något år tidigare. Detta beror på att data från undersökningsåret inte fanns lika 

lättåtkomligt att tillgå. Bedömingen gjordes att det inte spelar så stor roll då inte mycket 

hinner ändra sig hos kommunerna på så kort tid, så länge inte någon kommun delas eller 

liknande. 

 

3.4.1 Reliabilitet 

 

En viktig sak att tänka på vid studier och undersökningar är att hålla en hög reliabilitet. Med 

reliabilitet menas frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel (Esaiasson m fl 2007:70). 

Därför krävs det noggrannhet och kontroller när man handskas med materialet så att allt går 

rätt till. 

I denna studie, där det insamlade materialet till stor del har samlats in för egen hand, har 

undersökningen präglats av en stor noggrannhet både när det gäller insamlandet av 

datainformation och när det gäller de statistiska uträkningarna. Kontrollerande uträkningar för 

att se om resultaten stämmer har genomförts för att hålla en hög reliabilitet. Trots detta kan 

man aldrig vara helt säker när den enskilda mänskliga faktorn spelar en sådan betydande roll 

för insamlandet av data som den har gjort i denna undersökning. 

 

3.4.2 Validitet 

 

Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta i undersökningen. För att 

validiteten ska vara god i det resultatet men får fram krävs det därför att både 

begreppsvaliditeten och reliabiliteten är bra i undersökningen. Med begreppsvaliditet menas 

att det finns en överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de valda empiriska 

indikatorerna som man operationaliserar sin undersökning på (Esaiasson m fl 2007:64 f).    
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I detta arbete finns det en del betydande validitetsproblem som närmare behöver utredas och 

diskuteras. Till att börja med finns det en tveksamhet i det hela undersökningen bygger på, det 

vill säga hur väl kommunerna är på att följa det som är budgeterat eftersom det i studien 

endast tas fasta på hur väl det totala resultatet skiljer sig mot det som är budgeterat. En 

kommunal budget är uppdelad och bygger på många olika nämder och förvaltningar där alla 

var för sig har fått en egen budget att följa och där alla var för sig redovisar sitt eget resultat. 

Att det endast är den totala budgetavvikelsen som operationaliserar hur bra kommunerna är på 

att följa sin budget kan ställa till problem. Om exempelvis två olika nämnder inom en 

kommun båda redovisar resultat som visar stora skillnader från det budgeterade men åt olika 

håll så blir det problematiskt. Det som räknas samman då blir att kommunen har en låg 

budgetavvikelse trots att resultaten skiljer sig stort från det budgeterade i båda nämnderna.  

Ett annat validitetsproblem är hur man ska handskas med de extraordinära intäkterna och de 

jämförelsestörande posterna, som vissa av kommunerna redovisar. Det allra bästa alternativet 

vore att räkna bort alla sådana här siffror från resultatet hos de olika kommunerna, eftersom 

dessa är inkomster och utgifter som det inte budgeteras på. Varför det inte gjorts i studien har 

ett antal olika förklaringar. Först och främst skulle det krävas en betydligt mer kvalitativ 

genomgång av kommuners årsredovisning som skulle tagit betydligt mer tid av ett redan 

pressat tidsschema. En annan orsak är att i långt ifrån alla kommuner har de ekonomiska 

siffrorna hämtats från lättlästa offentligt upplagda material för år 2006. Bristande 

redovisningar i ett antal fall skulle ha krävt ett betydligt mer rutinerat öga för att utläsa vilka 

poster som i så fall skulle räknas bort. Slutligen finns det fall där de ekonomiska resultaten 

hämtats från exempelvis senare års redovisningar och där allt som kunnat utläsas varit det 

totala resultatet för det eftersökta året.  

Extremvärden tack vare extraordinära och jämförelsestörande poster ställer också till det för 

validiteten, då de i riktigt grova fall valts att räknas bort. Anledningen är att dessa poster 

bedöms att påverka det generaliserbara resultatet allt för mycket om de skulle ha räknat med 

och därför skulle de bli ett än större validitetproblem när slutsatser ska dras än vad de är om 

man räknar bort dem. Att undersökningen därmed mäter ett annorlunda värde för någon 

kommun än för de övriga är naturligtvis negativt, men anses ändå vara det bästa tillgängliga 

alternativet.       
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Trots att det finns flera validitetsproblem i undersökningen som är viktiga att tänka på när 

resultatet presenteras anses ändå undersökningen tillräckligt hållbar att den är värd att 

genomföra och presenteras. Den kan säkerligen också bidra med kunskap om vad som 

påverkar hur resultatet skiljer sig från det som är budgeterat för kommunerna år 2006. 
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4 Empirisk analys 

 

I detta kapitel kommer resultatet av den statiska analysen som genomförts att presenteras och 

analyseras. Först visas ett övergripande resultat av det insamlade datamaterialet och det 

kommunala ekonomiska året 2006. Statistiska analyserna som kan tänkas vara av intresse för 

läsaren presenteras och diskuteras. Närmare förklaringar görs sedan av bortfall, extremtal och 

korrelationer mellan variablerna. Efter detta gås alla oberoende variabler närmare igenom 

individuellt och strukturerat för att påvisa eventuella samband med budgetavvikelsen hos 

kommunerna. Den empiriska analysdelen avslutas med en multipel regressionsanalys.  

 

4.1 Övergripande resultat 

 

Kommunernas ekonomiska resultat för år 2006 gick mycket bra och totalt sätt betydligt bättre 

än vad kommunerna hade budgeterat för. Orsakerna till det positiva resultatet var delvis 

positiva engångseffekter, höjda statsbidrag och att kommunerna hållit nere kostnaderna. Men 

en stor del berodde också på den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden (SKL 2008). 

Kommunerna, liksom hela landet, drog fördel av att Sverige befann sig i en högkonjuktur 

vilket betyder att många har jobb och stora skatteinkomster, vilket är kommunernas klart 

viktigaste inkomstkälla.  

Alla variabelvärden i den statistiska analysen redovisas längst bak i arbetet i en bilaga. Där 

går det att utläsa att endast tolv kommuner redovisade negativt resultat för 2006 när året 

summerades. Ser man till hur kommunerna budgeterade så fanns det nio kommuner som 

nollbudgeterade, men än mer negativ prognos för året hade tolv kommuner som av olika 

anledningar, av särskilda skäl enligt kommunallagen, budgeterade negativt. Av dessa så var 

det dock bara hos två kommuner som reslutatet också hamnade på röda siffror. En annan sak 

som kan vara värt att påpeka är att endast trettiotre kommuner fick en negativ budgetdifferens, 

alltså sämre resultat än vad de hade budgeterat för året. 

I Tabell 1 visas vilka fem kommuner det var som hade den lägsta avvikelsen mellan resultatet 

och det som var budgeterat för år 2006.  
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Tabell 1: Kommuner med minst budgetavvikelse 

Kommun 
Folk-

mängd 
Area 
(km

2
) 

Styre Majoritet 
Störst 

styrande 
Budget 
(milj. kr) 

Resultat 
(milj. kr) 

Budget- 
Avvikelse 
(milj. kr) 

Hammarö 14371 .57 Soc. Ja 45,3 14,2 14,2 0 

Valde-
marsvik 

8150 7.39 Borg. Ja 27,5 1,5 1,5 0 

Älvdalen 7460 69.17 Annat Ja 36,8 4,7 4,7 0 

Laxå 6136 6.05 Soc. Ja 43,7 0,6 0,7 0,1 

Lessebo 8133 4.15 Soc. Ja 49,8 0 0,1 0,1 

 

Det är svårt att dra några direkta enskilda statistiska slutsater av tabellen som visar 

kommunerna med lägst budgetavvikelse. Men det syns att det är förhållandevis små 

kommuner invånarmässigt, om man jämför med Tabell 2 där de fem kommuner som hade den 

högsta budgetavvikelsen redovisas.  

Tabell 2: Kommuner med högst budgetavvikelse 

Kommun 
Folk-

mängd 
Area 
(km

2
) 

Styre Majoritet 
Störst 

styrande 
Budget 
(milj kr.) 

Resultat 
(milj kr.) 

Budget-
avvikelse 
(milj kr.) 

Linköping 137657 14.36 Annat Nej 38,1 2,6 3848 3845,4 

Kristian-
stad 

75839 12.52 Annat Ja 37,2 33,6 1019,5 985,9 

Stock-
holm 

771187 1.88 Soc. Ja 32,1 0,1 855 854,9 

Malmö 270740 1.56 Soc. Ja 40,3 0 734 734 

Göteborg 484551 4.51 Soc. Ja 32,5 0 452 452 

 

I Tabell 2 domineras listan av Sveriges största städer. Överlägset störst budgetavvikelse visar 

Linköpings kommun med hela 3845,4 miljoner. Anmärkningsvärt är att såväl de som 

hamnade på topplistan och bottenlistan har varit ganska blygsamma med sina budgeteringar. 

Båda listorna domineras också av socialistiskt styrda kommuner, om än varken Linköping 

eller Kristianstad som toppar listan i Tabell 2 styrdes socialistiskt eller borgerligt i augusti 

2006.   



 

 

21 

4.1.1 Extremvärden 

 

Ett problem i studien är förekomsten av extremtal som orsakats av tillfälliga icke-budgeterade 

intäkter eller kostnader, vilket närmare diskuterades i kapitlet om validitet. I det insamlade 

materialet finns det främst två kommuners redovisade resultat som sticker ut mer än övriga på 

grund av extraordinära intäkter, och det är även de kommunerna som toppar listan i Tabell 2.  

Kristianstads kommun visar ett resultat på 1019 miljoner kronor plus, varav 940 av dessa 

miljoner kronor kommer från en realisationsvinst vid försäljning av kommunens aktier. 

Linköpings kommun är än bättre och visar upp ett resultat på hela 3848 miljoner kronor plus 

för år 2006. Denna fantatsiska siffra förklaras av att 3450 av dessa miljoner är av extraordinär 

skala. Det förekommer en del andra mindre extraordinära inkomster och utgifter hos de 

redovisade resultaten för de olika kommunerna men inga är i närheten av dessa två 

kommuners värden för år 2006. 

Frågan som diskuterats tidigare är då vad som ska göras åt dessa värden, då de stör och 

påverkar vissa av de statistiska analyserna så pass mycket att de ändrar på resultaten för 

undersökningen. Förhoppningen är att resultaten ska vara någorlunda generaliserbara och 

gälla för en stor del av kommunerna, vilket har bedömts som svårare om man räknar in dessa 

extremvärden. Av den anlednigen räknas de extraordinära posterna för Kristianstads och 

Linköpings kommun bort från deras redovisade resultat för år 2006 och de två kommunerna 

är med i analyserna med budgetavvikelser exklusive sina extraordinära intäkter. Ett 

undantagsfall görs i korrelationsanalysen i Tabell 3 för att låta läsaren med egna ögon se hur 

analyserna påverkas.  

 

4.1.2 Bortfall 

 

Tyvärr blev det fullständigt urvalet av alla Sveriges kommuner inte fullständigt i analysen 

eftersom material om allas budgeterade och/eller bokslutna totala resultat för 2006 inte gick 

att få tags på inom uppsatsens tidsgräns. Det ska sägas att mycket tid lagts ner på att leta reda 

på uppgifterna. Efter att samtliga 290 kommuners hemsidor gåtts igenom så fanns det 52 

kommuner, vars uppgifter inte var fullständiga. Till dessa kommuner som var kvar skickades 

det ut mail i hopp om att få hjälp att får fram de värden som eftersöktes. Den fjortonde maj 
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2009, sjutton dagar efter utskickat mail, har det kommit in 41 svar från kommuner runt om i 

landet med den sökta informationen. Således är bortfallet elva stycken kommuner, vilket 

motsvarar mindre än fyra procent av det totala antalet analysenheter. Ett bortfall av 

analysenheter är naturligtvis negativt för pålitligheten i undersökningen men eftersom det är 

förhållandevis litet så borde det inte göra en allt för stor skada och man bör fortfarande kunna 

dra generella slutsatser för kommunerna av materialet.  

De som varit dåliga på att lägga upp sina ekonomiska resultat offentligt och lättillgängligt för 

allmänheten samt dåliga på att ge service inom skälig tid för sina inernetanvändande besökare 

och vars budgetavvikelse för år 2006 nu således inte kommer att räknas med i studien är 

följande kommuner: Berg, Borgholm, Enköping, Gullspång, Köping, Robertsfors, Rättvik, 

Solna, Storfors, Tidaholm och Örkelljunga.    

Av dessa kommuner kan man utläsa följande statistiska information av materialet som finns 

att tillgå, det totala för samtliga kommuner visas i parantes. 

 72,7 % (52,1) är kommuner som har mindre än 16 000 antal invånare.    

 72,7 % (72,4) är kommuner som har en area mindre än 1 200 km
2
. 

Med detta sagt så visar i alla fall en del på att det var de mindre kommunerna som var sämre 

på att tillgodose författaren av denna uppats med önskat material. Hur de bortfallna 

kommunernas politiska styre såg ut före valet 2006 är av mindre intresse då valet naturligtvis 

ändrade om maktförhållandena i kommunerna. 

    

4.1.3 Korrelationsanalys 

 

I statistiska undersökningar är ett spänannde verktyg korrelationsanalyser, som visar vilka 

samband det finns mellan olika variabler. Så gott som alla variabler i undersökningar 

korrelerar med varandra på något sätt. Det är bara om korrelationskoefficienten (r) visar noll 

som man kan säga att det inte råder någon korrelation överhuvudtaget. Förutom hur mycket 

korrelationen visar så är det också viktigt att titta på signifikansvärdet, som beskriver hur 

statistisk säkerställt korrelationsvärdet är.  
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Precis som det har benämnts tidigare så finns det i undersökningen två extremvärden där de 

extraordinära posterna räknats bort. För att påvisa skillnaden mellan resultaten i 

korelationsanalysen om extremvärdena skulle räknats med eller inte, så visar Tabell 3 hur 

korrelationerna mellan de beroende och den oberoende variablen ser ut inklusive 

extremvärdena. Detta är att jämföra den översta raden på Tabell 4 som visar de beroende och 

den oberoendes korrelation, efter att extremvärdena räknats bort.  

 

Tabell 3: Korrelationsanalys inklusive extremvärden 

Översta värdet i cellerna visar korrelationskoefficienten (r), det nedre värdet visar signifikansen .^betyder en signifikans på 

0,05-nivån, ^^ betyder en signifkans på 0,01-nivån  

 

Skillnaderna mellan tabellerna kan möjligtvis tyckas inte vara alltför stora, men man ska ha i 

åtanke att det bara handlar om två värden av 279 som ändras och att värdena som räknas 

redan är logaritmerade för att just motverka att stora tal får allt för stor effekt. I andra analyser 

som görs i undersökningen där talen inte är logaritmerade, som jämförelse av medelvärde, så 

har extremtalen en betydligt större påverkan på resultatet.  

I arbetet har det gjorts korrelationsanalyser för i första hand utreda vilka korrelationer det 

finns mellan de oberoende variablerna och den beroende variablen. Men även sambanden 

mellan de olika orsaksvariablerna i undersökningen kan vara av intresse att redovisa och 

studera. Då kommer det fram olika resultat och samband som inte direkt var arbetetes 

huvudmål men som ändå är klart intressanta och värda att ta del av. Nedan visar Tabell 4 

denna fullständiga korrelationsanalys med alla de variabler som har varit av användning i 

undersökningen. 
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**
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24 

Tabell 4: Korrelationsanalys exklusive extremvärden 

 

 

Log 

Budget- 

avvikelse 

Log 

Folkmängd 
Log  Area 

Socialistiskt 

styre 

Borgerligt 

styre 
Annat styre Majoritet 

Störst 

Styrande 

Log 

Budget-

avvikelse 

1 ,728
**
 -,111 ,080 ,000 -,096 -,046 -,021 

 ,000 ,064 ,184 ,999 ,109 ,440 ,730 

Log 

Folkmängd 

,728
**
 1 -,099 ,165

**
 -,069 -,120

*
 -,100 -,049 

,000  ,098 ,006 ,253 ,046 ,096 ,412 

Log Area 
-,111 -,099 1 ,132

*
 -,227

**
 ,101 -,149

*
 ,095 

,064 ,098  ,028 ,000 ,091 ,013 ,112 

Socialistiskt 

styre 

,080 ,165
**
 ,132

*
 1 -,638

**
 -,473

**
 -,189

**
 ,632

**
 

,184 ,006 ,028  ,000 ,000 ,002 ,000 

Borgerligt 

styre 

,000 -,069 -,227
**
 -,638

**
 1 -,377

**
 ,138

*
 -,664

**
 

,999 ,253 ,000 ,000  ,000 ,022 ,000 

Annat styre 
-,096 -,120

*
 ,101 -,473

**
 -,377

**
 1 ,070 ,000 

,109 ,046 ,091 ,000 ,000  ,247 ,998 

Majoritet 
-,046 -,100 -,149

*
 -,189

**
 ,138

*
 ,070 1 -,090 

,440 ,096 ,013 ,002 ,022 ,247  ,134 

Störst 

styrande 

-,021 -,049 ,095 ,632
**
 -,664

**
 ,000 -,090 1 

,730 ,412 ,112 ,000 ,000 ,998 ,134  

Översta värdet i cellerna visar korrelationskoefficienten (r), det nedre värdet visar signifikansen.  ^betyder en signifikans på 

0,05-nivån, ^^ betyder en signifkans på 0,01-nivån.  

Analysen av hur korrelationen ser ut mellan de oberoende variablerna och den logaritmerade 

budgetavvikelsen kommer närmare att gås in på i de förklarande variablernas följande 

delkapitel. Men det finns även andra intressanta korrelationer i det insamlade materialet som 

kan vara intressant att ta del av, inte minst politiskt. Exempelvis visar variablen socialistiskt 

styrda kommuner signifikanta korrelationer både med kommunens invånarantal (r = 0,165) 

och arean på kommunen (r = 0,132), alltså att ju större både geografiskt och invånarmässigt 

kommunen är desto vanligare är det att kommunen är socialistiskt styrd år 2006.  

En annan korrelation som hämtas från analysen är den att majoritet i kommunfullmäktige hos 

de styrande har ett negativt signifikant samband med kommunens area (r = -0,149). Det vill 

säga att i större geografiska kommuner så är det mindre chans att de styrande har majoritet i 
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kommunfullmäktige, alltså är det större chans att de har minoritet. På tal om majoritet i 

kommunfullmäktige hos de styrande partierna så finns det även samband som säger att 

borgerligt styrda kommuner oftare sitter i majoritet (r = 0,138) och att de socialistiska styrda 

kommunerna i högre utsträckning sitter i minoritet (r = -0,189). Detta skulle kunna tolkas som 

att de socialistiska partierna, och framför allt Socialdemokraterna, föredrar att regera 

ensamma och inte är lika samarbetsvilliga eller att de har svårt att finna partier som vill regera 

med dem.      

Den största korrelationen som råder mellan de oberoende variablerna är det stora negativa 

signifikanta sambandet (r = - 0,664) mellan borgerligt styrda kommuner och storleken på det 

största styrande partiet. Detta tydliga samband förklaras ganska logiskt av att det klart största 

partiet i kommunfullmäktige efter valet 2002 var Socialdemokraterna och de hade oftast stor 

procentuell del av rösterna i de kommuner som de styrde. Mellan de borgerliga partierna var 

det däremot jämnare, vilket leder till att största styrande partierna i de borgerliga kommunerna 

ofta har ett ganska lågt värde i analysen.    

     

4.2 Analys av partiblocktillhörighet hos de styrande i kommunerna 

 

Härnäst följer en närmare genomgång och undersökning av de oberoende variablernas 

eventuella samband med hur resultatet avviker från det budgeterade för kommunerna 2006.  

Först ut är att analysera betydelsen av vilken partiblocktillhörighet de styrande i kommunerna 

hade i augusti 2006. Eftersom variabeln endast kan inta värden av kvalitativ karaktär, som 

inte kan rankas i någon ordinalskala, så har det gjorts dummy-variabler av de olika 

svarsalternativen socialistiskt, borgerligt och annat styre. 

Korrelationanalysen i Tabell 4 visar att det finns en väldigt svag korrelation (r = 0,08) mellan 

socialistiskt styrda kommuner och budgetavvikelsen. Likaså visar samma tabell att det inte 

finns något som helst samband (r = 0) mellan borgerligt styrda kommuner och hur 

budgetavvikelsen skiljer sig hos de olika kommunerna. Slutligen, och helt enligt logiken visar 

korrelationskoefficienten att det därmed finns ett svagt negativt samband (r = -0,096) mellan 

det tredje och sista alternativet ”annat styre” och budgetavvikelsen. Alla dessa siffror är dock 

långt ifrån signifikanta, vilket är viktigt att komma ihåg när resultaten av undersökningen 

redovisas. Trots att inga statistiskt säkerställda värden kan ges i korrelationsanalysen tyder 
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ändå en del på att det är högre budgetavvikelse i socialistiskt styrda kommuner, vilket även 

visas i Tabell 5.    

 

Tabell 5: Jämförelse av partiblocktillhörighet hos de styrande i kommunens samband med 

budgetavvikelsen  

Budgetavvikelse (miljoner kr) 

Styre Medel Median Std. Avvikelse N 

Socialistiskt 55,931 14,050 123,4332 124 

Borgerligt 26,154 12,900 38,3421 94 

Annat 25,589 9,300 54,7427 61 

Total 39,265 12,300 90,0146 279 

 

Jämförelsen av medelvärdena visar att i de 124 socialistiskt styrda kommunerna är 

budgetavvikelsen betydligt högre än i de kommuner som styrs borgerligt eller har ett annat 

styre. Eftersom det är lätt att luras av medelvärden då några höga värden kan höja det 

ordentligt, precis vad som även illustreras i standardavvikelsen, så är det också av vikt att 

studera medianvärdet. Jämförelsen av medianvärdena på vilka det är som styr i kommunen 

bekräftar samma resultat som tidigare analyser fått fram.  

En linjär regressionsanalys av socialistiskt styrda kommuners påverkan på budgetavvikelsen 

visar en väldigt svag determinationskoefficient (R
2
 = 0,0064), vilket i envariabels analyser är 

samma värde som korrelationskoefficienten upphöjt till två. Värdet visar att mindre än en 

procent i den beroende variabelns varierade värden förklaras med hjälp av om kommunen är 

socialistiskt styrd eller ej. Även här är siffran inte signifikant och därför bör inte större vikt 

läggas till detta resultat.   

Sammanfattningsvis så ger korrelationsanalysen i Tabell 4, jämförelsen av medel och 

medianvärde i Tabell 5 och den linjära regressionsanalysen oss samma resultat. Socialistiskt 

styrda kommuner år 2006 tenderar att ha en högre avvikelse mellan resultatet och det som var 

budgeterat. På samma sätt verkar kommuner som styrs av ett annorlunda styre än det 

utpräglade socialistiska och borgerliga vara bättre än övriga att följa det som budgeterats. En 

tänkbar förklaring till resultatet kan vara att många av de största städerna, som också visat sig 

ha den största budgetavvikelsen, hade ett socialistiskt styre i denna tidpunkt.  Innan allt för 



 

 

27 

stora slutsatser dras av resultatet är det dock viktigt att ha i åtanke att det är väldigt låga 

korrelationer som inte är statistiskt säkerställda och som därmed i allra bästa fall endast kan 

tänkas förklara en väldigt liten del av variationen i budgetavvikelsen.  

 

4.3 Analys av den politiska makten hos de styrande i kommunerna 

 

Den andra eventuella faktor till hur budgetavvikelsen skiljer sig som undersöks i studien är 

vilken roll det spelar hur stark den politiska makten är hos de styrande i kommunerna. För att 

mäta den politiska makten eller styrkan så görs det undersökningar på två olika variabler i 

arbetet. Dessa analyseras först igenom enskilt för att sedan knytas ihop tillsammans i hopp om 

att få svar på vilken betydelse den politiska makten har för budgetavvikelsen hos 

kommunerna år 2006. 

   

4.3.1 Analys av majoritet eller minoritetstyre 

 

Den första variabeln som ingår i vilken roll den politiska makten spelar i undersökningen är 

att titta på hur budgetavvikelsen skiljer sig utifrån om de som styr kommunen har majoritet 

eller minoritet i kommunfullmäktige.  

Korrelationsanalysen som genomförs i Tabell 4 visar att korrelationskoefficienten, den räta 

linjens lutningsvärde, mellan den oberoende variabeln majoritet hos de styrande i 

kommunfullmäktige och den beroende variabeln budgetavvikelse har ett svagt negativt 

samband (r = -0,046). Detta betyder att majoritet i kommunfullmäktige generellt sett svagt 

tenderar att leda till en mindre budgetavvikelse. Signifikansvärdet i denna analys är dock 

långt ifrån att visa på en statistisk säkerställdhet av det resultatet (Sig. = 0,44) så alltför stora 

slutsatser, eller knappast några överhuvudtaget bör inte dras av detta resultat. För att 

ytterligare undersöka det eventuella sambandet mellan majoritet i kommunfullmäktige och 

hur resultatet skiljer sig från det som var budgeterat i de svenska kommunerna 2006 så har det 

även gjorts en jämförelse av medel- och medianvärde, som presenteras i Tabell 6 här under.     
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Tabell 6: Jämförelse av kommunerna i majoritet och minoritets samband med 

budgetavvikelsen 

Budgetavvikelse (miljoner kr) 

Maj/Min Medel Median Std. Avvikelse N 

Majoritet 36,389 12,300 88,0738 255 

Minoritet 69,817 9,300 105,8595 24 

Totalt 39,265 12,300 90,0146 279 

 

En överblick på resultatet av jämförelsen av medel- och medianvärde i de kommuner där de 

styrande har majoritet respektive minoritet påvisar att det är svårt att dra några direkta 

slutsatser. Medelvärdet är betydligt lägre hos de kommuner som har majoritet men samtidigt 

råder motsatsen om man istället studerar medianvärdet. En tänkbar förklaring till detta 

fenomen är att det finns några värden som drar upp medelvärdet ordentligt för de kommuner 

där de styrande sitter i minoritet. Anmärkningsvärt är också att de styrande är i minoritet i 

kommunfullmäktige i endast 24 av 279 fall, vilket också gör att deras genomsnittliga värden 

är förhållandevis lätta att påverka. 

Sammanfattningsvis är sambandet mellan majoritet eller minoritet i kommunfullmäktige och 

budgetavvikelsen både ytterst litet och dessutom långt ifrån signifikant. En regressionsanalys 

visar att variabeln endast i bästa fall kan förklara 0,2 procent (R
2
 = 0,002) av variationen i 

budgetavvikelsen och därmed kan variabeln i det närmaste förkastas.  

 

4.3.2 Analys av storleken på största styrande parti 

 

För att mäta den politiska makten hos de styrande partierna har det också gjorts en andra 

undersökning. Denna statistiska analys har mätt vilket samband det finns mellan 

budgetavvikelsen och hur stort det största styrande partiet i kommunfullmäktige är.  

Korrelationsanalysen i Tabell 4 visar att korrelationskoefficienten ger utslag för ett väldigt 

svagt negativt samband (r = -0,021) som dessutom är långt ifrån signifikant (Sig. = 0,73). 

Detta är värden som tyder på att det inte finns något vidare samband mellan variablerna, 

vilket även Tabell 7 ger sken av.    
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Tabell 7: Jämförelse av storleken på kommunernas största styrande partis samband med 

budgetavvikelsen 

Budgetavvikelse (miljoner kr) 

Största styrande parti (%) Medel Median Std. Avvikelse N 

<20 31,948 12,800 46,9193 25 

20-30 18,370 9,700 30,2423 50 

30-40 55,366 14,000 120,5599 88 

40-50 44,701 13,800 97,3012 87 

> 50 16,428 9,500 21,1113 29 

Totalt 39,265 12,300 90,0146 279 

 

Som tabellen ovan visar verkar inte storleken på det största styrande partiet vara någon faktor 

till budgetavvikelsen hos kommunerna för år 2006. Varken medelvärde eller medianen ger 

någon som helst hjälp för att mäta ut någon form av logik i resultaten. Alltså, spelar det ingen 

roll hur stort det största styrande partiet är för att förklara budgetavvikelsen och även denna 

variabel förkastas.  

 

4.3.3 Sammanlagd analys av den politiska makten hos de styrande i kommunen 

 

Efter att de båda variablerna som har mätt sambandet mellan budgetavvikelsen och den 

politiska makten hos de styrande i kommunen har testats och statistiskt analyserats så blir det 

sammanlagda resultat att det inte finns något vidare samband. Båda undersökningarna visar 

att sambanden mellan variablerna både är väldigt svaga och det är dessutom inte signifikanta. 

Det finns alltså inget direkt samband och hur stor den politiska makten hos de styrande i 

kommunen är stryks som faktor för att förklara budgetavvikelsen hos de svenska 

kommunerna 2006.     

 

4.4 Analys av storleken på kommunen 

 

Den tredje och sista undersökningen som gjordes svarar på frågan vilken betydelse storleken 

hos kommunerna har för att förklara budgetavvikelsen. Som tidigare nämnts är storleken på 
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kommunen även den indelad i två olika variabler som testas och analyseras. Variablerna är 

invånarantalet i kommunerna och den geografiska storleken på kommunen. Resultaten 

redovisas först var för sig för att sedan sammanfattas i ett stycke som förklarar vilken 

betydelse storleken på kommunen har för budgetavvikelsen hos kommunerna för år 2006.   

 

4.4.1 Analys av invånarantalet 

 

Först ut att testas var kommunernas folkmängds betydelse för budgetavvikelsen. 

Invånarantalet varierar stort i de olika kommunerna runt om i Sverige med Stockholms 

kommun som störst med sina 771 187 invånare och Bjurholms kommun som minst med sina 

2 573 invånare.  

Korrelationsanalysen i Tabell 4 visar att det finns ett stort statistiskt samband (r = 0,728) 

mellan folkmängden i kommunerna och budgetavvikelsen. Resultatet är så signifikant det kan 

bli och därmed fastställs folkmängden som en faktor för hur budgetavvikelserna varierar i 

kommunerna för år 2006. En närmare titt på de jämförande värdena i Tabell 8 bekräftar detta 

resultat. 

Tabell 8: Jämförelse av kommunernas folkmängds samband med budgetavvikelsen 

Budgetavvikelse (miljoner kr) 

Invånare Medel Median Std. Avvikelse N 

<8 000 4,453 3,700 3,7050 43 

8 000-16 000 11,263 7,000 20,0582 100 

16 000-32 000 26,151 21,100 32,2077 65 

32 000-64 000 48,544 32,400 48,0070 43 

64 000-100 000 129,444 103,000 99,0994 16 

>100 000 314,892 222,500 254,8565 12 

Totalt 39,265 12,300 90,0146 279 

 

Jämförelsen av medel- och medianvärden hos kommunernas budgetavvikelse för de indelade 

folkmängdsgrupperna visar att de kommuner vars resultat för år 2006 ligger närmast det 

budgeterade är de som har ett litet antal invånare. På samma sätt är det desto svårare att hålla 

sig till det som är budgeterat i kommuner med ett stort antal invånare. Standardavvikelsen 
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visar att det råder en betydligt större variation i värdena ju fler antal invånare kommunerna 

har. 

Eftersom det råder en stor, statistiskt säkerställd, korrelation mellan folkmängden och 

budgetavvikelsen så kan det även vara intressant att visa en figur som på ett tydligt sätt 

illustrerar resultatet och regressionslinjen.   

Figur 1: Figur över folkmängdens samband med budgetavvikelse 

 

Den linjära regressionsanalysen visar att hela 52,9% av variationen i värdena av den 

logaritmerade budgetavvikelsen kan förklaras med hjälp av variationen i den logaritmerade 

variabeln folkmängd i kommunerna, eftersom determinationskoefficienten är 0,529. 

Regressionslinjens ekvation skrivs till y = 0,73x – 4,33  

Figuren visar tydligt hur variablerna korrelerar positivt med varandra då de invånarmässigt 

stora kommunerna också är de som har den största budgetavvikelsen. De kommuner som 

befinner sig under regressionslinjen kan sägas vara under den genomsnittliga korrelationen för 
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kommuner med just det antalet invånare och således få lite extra beröm för att hållit sitt 

resultat bättre än genomsnittet till det som var budgeterat. Kommuner som hade allra lägst 

budgetavvikelse och därmed följde budgeten bäst har värdet -1,00 och placeras längst ner på 

y-axeln.     

Sammanfattningsvis kan man säga att invånarantalet har väldigt stor betydelse för hur 

resultatet skiljer sig mot det budgeterade för kommunerna 2006. En stor del av förklaringen 

beror säkerligen på de oväntat stora skatteintäkterna som de flesta kommunerna troligtvis inte 

hade budgeterat för. Denna oväntat höga inkomst påverkar naturligtvis de kommuner mest 

som har ett stort antal invånare som betalar mycket i skatt.   

 

4.4.2 Analys av den geografiska storleken 

 

Den andra variabeln som undersökts inom storleken på kommunen är vilken betydelse arean 

hos kommunerna har för budgetavvikelsen. Även den geografiska storleken skiljer sig stort i 

Sveriges kommuner och den största ytan har Kirunas kommun med sina 19 371km
2
 och minst 

area har Sundbybergs kommun med sina ynka 8,7 km
2
. 

Korrelationsanalysen i Tabell 4 ger en negativ korrelationskoefficient (r = -0,111) på 

sambandet mellan arean och budgetavvikelsen. Detta betyder att budgetavvikelsen tenderar att 

vara lägre i de kommuner som har större geografisk storlek. Korrelationen är dock inte riktigt 

signifikant (Sig. = 0,064), om än nära, och ska inte tas som en absolut sanning. För att 

ytterliga undersöka sambandet visas en jämförelse av medel och medianvärde i Tabell 9.  

Tabell 9: Jämförelse av kommunernas areas samband med budgetavvikelsen 

Budgetavvikelse (miljoner kr) 

Area (km
2
) Medel Median Std. Avvikelse N 

<299 61,051 13,000 145,8625 61 

300-1199 28,518 12,000 61,1976 141 

1200-1999 48,731 15,950 86,3110 36 

>2000 35,498 9,400 59,5562 41 

Totalt 39,265 12,300 90,0146 279 
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Analysen av jämförelsen av medel- och medianvärden i Tabell 9 ger inte någon tydlig bild av 

sambandet mellan variablerna. Medelvärdet hos de kommunerna med minst area är ganska 

klart högre än övrigas. En del av förklaringen ligger nog här i att de största städerna, som 

tidigare visats har en hög budgetavvikelse, ofta är små kommuner sett till ytan. Övrig 

information som kan vara av intresse och som går att utläsa av tabellen är att den lägsta 

budgetavvikelsen, sett till medelvärdet, finns i den nästlägsta gruppen sett till arean som också 

är den grupp där överlägset flest kommuner inräknas i. Samtidigt visar medianvärdet lägst 

budgetavvikelse i den grupp som har störst area. Det finns alltså lite tvetydiga uppgifter i 

undersökningen och sambandet mellan den geografiska skillnaden i kommunerna och dess 

budgetavvikelse är lite svår att tyda, vilket också illustreras i Figur 2.   

Figur 2: Figur över areans samband med budgetavvikelsen 

 

Figur 2 visar den svagt negativt lutande regressionslinjen som har ekvationen y = -0,11x + 

1.48 och att determinationskoefficienten R
2
 har ett värde på 0,012. Detta betyder att 1,2 

procent av variansen i den beroende variabeln budgetavvikelse kan förklaras med variansen i 
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kommunernas area, vilket inte är så mycket. Viktigt att påpeka att den inte heller riktigt 

uppfyller signifikans.  

Figuren visar för övrigt upp en intressant geografisk bild där vi har de stora städerna med hög 

budgetavvikelse rakt norrut, de små förortskommunerna med hyfsat hög budgetavvikelse åt 

väst, de stora kommunerna i norrland åt öst där budgetavvikelsen blir lite mindre och slutligen 

de duktiga mellankommunerna i syd. 

Sammanfattningsvis så är även arean på kommunen en variabel som inte riktigt ger något 

tydligt resultat. Undersökningarna tyder dock på att de minsta kommunerna till ytan har något 

svårare att följa sin budget än de större.   

 

4.4.3 Sammanlagd analys av kommunens storlek 

 

Storleken på kommunerna har stor betydelse för hur budgetavvikelsen varierar i Sveriges 

kommuner. Det råder det i alla fall inga tvivel om då man räknar storleken efter folkmängden 

i kommunerna. Det finns ett klart statistiskt säkerställt samband som säger att ju fler invånare 

i kommunen desto större budgetavvikelse för år 2006. Sett till den geografiska storleken är 

sambandet dock inte lika klart. Men de statistiska analyserna visar ändå att det finns ett litet 

negativt samband, som dock inte riktigt är signifikant, mellan budgetavvikelsen och arean på 

kommunerna. Så den största chansen att finna en kommun vars resultat stämmer bra överens 

med det budgeterade för år 2006 har man i kommuner som är stora till ytan och har ett litet 

antal invånare.   

     

4.5 Multipel regressionsanalys 

 

När alla variabler har gåtts igenom var för sig var det dags att göra en multipel 

regressionsanalys. I den multivariata regressionsanalysen kan man utläsa hur stor del av 

variationen i den beroende variabeln som sammanlagt kan förklaras med dem i arbetet 

framtagna faktorerna samt vilken effekt de olika oberoende variablerna har på 

budgetavvikelsen.  
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Som de tidigare statistiska analyserna har visat så finns det bara en variabel, kommunernas 

folkmängd, som uppfyller statistisk säkerställdhet. Men det finns även några andra variabler 

som inte är så långt ifrån att uppnå signifikans och därför kan det vara intressanta att även de 

tas med i den multipla regressionsanalysen. Variabler som inte visade sig vara i närheten av 

någon som helst slags signifikans i de enskilda statistiska analyserna måste uteslutas på grund 

av att slumpen påverkar dess resultat i alltför stor utsträckning. Dessa variabler är därmed inte 

med i den multivariata regressionsanalysen som visas i Tabell 10.  

Tabell 10: Multipel regressionsanalys 

 

Modell 
Ostandardiserade Koefficienter 

Standardiserade 

Koefficienter Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Konstant) - 4,193 ,361  ,000 

Log Folkmängd 1,269 ,073 ,730 ,000 

Log Area -,037 ,055 -,029 ,497 

Socialistiskt styre -,071 ,067 -,051 ,295 

Annat styre -,050 ,080 -,030 ,534 

 

Den multivariata regressionsanalysen visar att signifikansvärdet för samtliga variabler 

förutom folkmängden blir för höga för att egentligen dra några slutsatser. Det är dock 

intressant att det socialistiska styret som hade en svag positiv korrelation med 

budgetavvikelsen nu när man tar hänsyn till även de andra faktorerna istället får en svag 

negativt effekt på budgetavvikelsen, vilket illustreras över att både b-värdet och Betavärdet är 

negativa.  

Faktorn som påverkar budgetavvikelsen och som är kvar i undersökningen efter att de 

osignifikanta värdena räknats bort är endast kommunernas folkmängd. Eftersom det endast 

finns en faktor kvar i analysen så ser den multipla regressionsanalysen, som inte längre är 

multipel, ut på samma sätt som den linjära regressionsanalysen gjorde för variabeln 

folkmängd. Precis som det kan läsas i kapitel 4.4.1 så är ekvationen för regressionslinjen 

uträknad till y = 0,73x – 4,33 och 52,9 procent av budgetavvikelsens variation kan förklaras 

med hjälp av de i arbetet framtagna faktorerna, som i detta fall endast blev folkmängden.  
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5 Slutsatser  

 

I detta kapitel redovisas uppsatsens slutdiskussion där resultatet av den statistiska analysen 

återkopplas till syftet och frågeställningarna i uppsatsen. Frågorna besvaras och en diskussion 

förs om varför resultatet blev som det blev. Kapitlet avslutas med förslag till framtida 

forskning inom samma område.   

 

5.1 Slutdiskussion  

 

För att föra en god slutdiskussion krävs det först och främst en återkoppling av resultatet till 

arbetets syfte och frågeställningar. Syftet med denna uppsats var att i stora drag ge en ökad 

förståelse för vad som påverkar skillnaderna i de svenska kommunernas budgetavvikelser för 

år 2006 och i mer precisa drag att finna eventuella samband och förklaringar till hur 

budgetavvikelsen skiljer sig utifrån tre i arbetet framtagna områden som kan tänka sig ha en 

betydande påverkan. Den exakta frågeställningen löd: 

Vilka samband finns i avvikelsen mellan kommunernas ekonomiska redovisade resultat för år 

2006  jämfört med deras budgeterade resultat utifrån... 

a) ... vilken partiblocktillhörighet de styrande i kommunen har? 

b) ... hur stark den politiska makten är hos de styrande i kommunen? 

c) ... storleken på kommunen? 

Den empiriska analysen har resulterat i vad som eftersträvades i syftet och tack vare ökad 

kunskap om och insatthet i vad som påverkar budgetavvikelsen i de svenska kommunerna kan 

nu frågeställningarna i uppsatsen besvaras. Först ut är vilka samband och förklaringar som 

kunde utläsas med hjälp av vilken partiblocktillhörighet de styrande i kommunen har och visst 

vore det spännande med häpnandsväckande resultat som visar att ett av de två politiska 

blocken är betydligt mer pålitliga när det gäller att hålla sitt resultat till sin lagda budget. De 

statistiska analyserna som genomförts i denna uppsats resulterar tyvärr inte i något sådant här 

klart samband, även om de socialistiska partierna får lite sämre resultat än övriga.  
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Hur stark den politiska makten är hos de styrande i kommunerna visade sig inte ha någon 

betydande effekt på budgetavvikelsen och båda variablerna som testades kunde i stort sett 

förkastas eftersom värdena både var väldigt låga samt långt ifrån statistiskt säkerställda .   

Storleken på kommunen hade en stor påverkan på budgetavvikelsen. Detta gällde dock inte 

den geografiska storleken utan mer precist fanns det ett tydligt samband mellan invånarantalet 

i kommunerna och hur budgetavvikelsen varierade sig. Folkmängden hos kommunerna kan 

förklara över hälften av variationen i budgetavvikelserna hos kommunerna 2006. Ett fantatiskt 

övertygande resultat som generellt säger att ju fler antal invånare desto större skillnad mellan 

resultat och budget. Förklaringen bör till stor del ligga i det oväntat höga positiva klimatet på 

arbetsmarknaden, vilket resulterar i stora skatteintäkter för kommunen. Dessa kommunala 

skatteintäkter är den klart största inkomstkällan hos kommunerna och logiken säger därmed 

att de folkrika kommunerna som gått mycket plus under detta oväntat positiva år också bör 

vara de som går mycket minus under ett oväntat negativt år.     

Efter att alla frågor nu besvarats så kan det nämnas att år 2006 kanske var ett litet för oväntat 

bra ekonomiskt år för kommunerna, för att undersökningen skulle bli riktigt intressant i andra 

aspekter än bara folkmängdens betydelse på budgetavvikelsen. De ekonomiska resultaten, 

som till stor del har att göra med invånarantalet i kommunen, visade sig påverka 

budgetavvikelsen mer än förväntat. Hela 95,5% av variansen i budgetavvikelsen kan förklaras 

med hjälp av kommunernas resultat. Med andra ord så var den lagda budgetens roll och 

betydelse i undersökningen inte lika stor som det hade förväntats. I det stora hela gick helt 

enkelt kommunerna väldigt mycket bättre än vad de själva hade budgeterat för i det valda 

undersökningsåret. 

Slutsatsen i arbetet är att det är svårare att budgetera för kommuner med ett stort antal 

invånare eftersom de är känsligare för svängningar i det ekonomiska klimatet och det är dessa 

kommuner vi borde ha lite svårare att lita fullt ut på när budgetarna fastställs i november. 
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5.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Eftersom forskning inom kommunernas budgetuppföljning är ett ämne som det tidigare inte 

har riktats så mycket fokus på så finns det stora möjligheter till vidare forskning inom detta 

område. Ett förslag vore att göra liknande studier fast med ett annat undersökningsår, där de 

oväntade ekonomiska tillskotten kanske inte spelar en lika betydande roll.  Om det finns tid så 

skulle en undersökning med ett flertal undersökningsår ge en betydligt större säkerhet för att 

resultaten som kommer fram stämmer. Kanske går det också att utveckla ytterligare 

intressanta eventuella faktorer som kan tänkas påverka budgetavvikelsen hos kommunerna. 

Förslagsvis så borde fortsatta studier på något sätt få bättre bukt med problemet med 

extraordinära och jämförelsestörande poster som det inte har budgeterats för.   
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Bilaga: Fullständiga variabelvärden 

Kommun Inv. I. G Area A. G Sty. M Stö. S. G Budg. Res. Diff. Avvik. 

Ale 26441 3 3.18 2 1 1 41,9 4 10,4 41,7 31,3 31,3 

Alingsås 35983 4 4.75 2 2 1 18,6 1 15,2 74,4 59,2 59,2 

Alvesta 18707 3 9.75 2 2 1 21,8 2 6,5 14,4 7,9 7,9 

Aneby 6551 1 5.21 2 3 1 33,2 3 3 6 3 3 

Arboga 13375 2 3.27 2 3 1 38,5 3 5,4 17,4 12 12 

Arjeplog 3168 1 128.04 4 3 1 26,3 2 1,7 9,1 7,4 7,4 

Arvidsjaur 6826 1 56.99 4 1 1 56,3 5 3,8 9,1 5,3 5,3 

Arvika 26231 3 16.59 3 1 1 46,3 4 9 39,2 30,2 30,2 

Askersund 11467 2 8.20 2 3 1 43 4 7,1 14,8 7,7 7,7 

Avesta 21980 3 6.16 2 2 1 11,8 1 9,2 33,9 24,7 24,7 

Bengtsfors 10235 2 8.89 2 3 1 46,5 4 17,3 0,2 -17,1 17,1 

Berg 7697 1 57.53 4 3 2 41,4 4  6,7   

Bjurholm 2573 1 13.16 3 2 1 35 3 0,1 0,9 0,8 0,8 

Bjuv 13945 2 1.16 1 1 1 51,7 5 5,8 18,6 12,8 12,8 

Boden 28178 3 40.43 4 3 1 18,1 1 1,1 219,8 218,7 218,7 

Bollebygd 8054 2 2.65 1 2 1 23 2 6,8 13,7 6,9 6,9 

Bollnäs 26248 3 18.21 3 2 1 25,9 2 1,5 37,6 36,1 36,1 

Borgholm 11092 2 6.80 2 2 1 31,2 3  9,6   

Borlänge 46955 4 5.87 2 1 1 50,7 5 28,1 49,3 21,2 21,2 

Borås 99236 5 9.15 2 2 1 18 1 82 182 100 100 

Botkyrka 76404 5 1.95 1 1 1 42,5 4 11,1 181 169,9 169,9 

Boxholm 5237 1 5.28 2 1 1 52,6 5 0,2 1,5 1,3 1,3 

Bromölla 12112 2 1.63 1 1 1 53,2 5 5,6 17,7 12,1 12,1 

Bräcke 7217 1 34.29 4 1 1 50,6 5 3,9 13,4 9,5 9,5 

Burlöv 15291 2 .19 1 1 1 40,4 4 1,7 194,8 193,1 193,1 

Båstad 14040 2 2.18 1 2 1 25,8 2 3,2 16,2 13 13 

Dals-Ed 4896 1 7.30 2 2 1 41,4 4 1,9 5,9 4 4 

Danderyd 30231 3 .27 1 2 1 45,1 4 30,1 67,6 37,5 37,5 

Degerfors 10084 2 3.86 2 1 1 50,2 5 4 18,3 14,3 14,3 

Dorotea 3084 1 27.95 4 2 1 35,9 3 1,2 4,9 3,7 3,7 

Eda 8626 2 8.25 2 1 2 43,1 4 1,3 9,3 8 8 

Ekerö 23910 3 2.16 1 2 1 33,1 3 13,8 11,8 -2 2 

Eksjö 16523 3 8.05 2 3 1 34,5 3 11,8 21 9,2 9,2 

Emmaboda 9570 2 6.92 2 1 1 56,8 5 4,7 9,9 5,2 5,2 

Enköping 38418 4 11.84 2 2 1 22,6 2  51,4   

Eskilstuna 91558 5 11.04 2 1 1 45,7 4 13,4 84,1 70,7 70,7 

Eslöv 30055 3 4.22 2 1 1 43,4 4 13,1 44,2 21,1 21,1 

Essunga 5723 1 2.36 1 2 1 27,5 2 3,6 8,8 5,2 5,2 

Fagersta 12228 2 2.71 1 3 1 53,9 5 2,3 28,4 26,1 26,1 

Falkenberg 39580 4 11.17 2 2 1 20,2 2 13,3 37,3 24 24 

Falköping 31164 3 10.57 2 2 1 16,8 1 31,6 64,8 33,2 33,2 
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Falun 55259 4 20.53 4 3 1 37,7 3 50,1 61,3 11,2 11,2 

Filipstad 11032 2 15.43 3 1 1 44,6 4 3,1 10,1 7 7 

Finspång 20913 3 10.62 2 1 1 47,2 4 8,8 35,5 26,7 26,7 

Flen 16387 3 7.22 2 2 1 20,2 2 13,6 19,7 6,1 6,1 

Forshaga 11485 2 3.50 2 1 1 54,6 5 2,2 15,2 13 13 

Färgelanda 6839 1 5.93 2 3 1 35,4 3 5,1 2,7 -2,4 2,4 

Gagnef 10103 2 7.69 2 2 1 34,4 3 2 4,1 2,1 2,1 

Gislaved 29490 3 11.43 2 3 1 38,8 3 5,8 39,6 33,8 33,8 

Gnesta 9981 2 4.63 2 3 1 17,2 1 0 4,8 4,8 4,8 

Gnosjö 9762 2 4.23 2 2 1 28,3 2 2,3 6,5 4,1 4,1 

Gotland 57522 4 31.51 4 1 1 38,7 3 15 70,7 55,7 55,7 

Grums 9412 2 3.86 2 1 1 52,7 5 9,6 7,6 -2 2 

Grästorp 5764 1 2.66 1 3 1 27,8 2 4,5 9,1 4,6 4,6 

Gullspång 5597 1 3.16 2 2 1 41,1 4  10,5   

Gällivare 19045 3 158.25 4 1 2 31,3 3 11,8 19,7 7,9 7,9 

Gävle 92211 5 16.15 3 1 2 41,4 4 123,1 255 131,9 131,9 

Göteborg 484551 6 4.51 2 1 1 32,5 3 0 452 452 452 

Götene 12861 2 4.07 2 2 1 14,4 1 4,9 -0,7 -5,6 5,6 

Habo 9842 2 3.30 2 2 1 28,1 2 7,6 10,6 3 3 

Hagfors 13356 2 18.34 3 3 1 54,5 5 9,3 16,3 5 5 

Hallsberg 15317 2 6.40 2 1 1 51,1 5 -2,2 0,8 3 3 

Hallsta-
hammar 

14931 2 1.71 1 1 1 41,1 4 -0,3 12 12,3 12,3 

Halmstad 88262 5 10.19 2 1 1 39,7 3 -47,7 389,1 436,8 436,8 

Hammarö 14371 2 .57 1 1 1 45,3 4 14,2 14,2 0 0 

Haninge 71608 5 4.58 2 3 1 44,6 4 40,6 97,5 56,9 56,9 

Haparanda 10166 2 9.27 2 1 1 45,2 4 7,4 11,8 4,4 4,4 

Heby 13633 2 11.72 2 2 1 21,2 2 18,3 0 -18,3 18,3 

Hedemora 15488 2 8.40 2 2 1 17,8 1 4,6 8,5 3,9 3,9 

Helsingborg 121960 6 3.46 2 1 2 37,8 3 94 178 84 84 

Herrljunga 9312 2 5.00 2 2 1 24,3 2 4 5,3 1,3 1,3 

Hjo 8866 2 2.98 1 2 1 20,9 2 0,7 3,2 2,5 2,5 

Hofors 10188 2 4.11 2 1 1 51,2 5 2,5 8 5,5 5,5 

Huddinge 88460 5 1.31 1 1 1 36,3 3 35,4 210,1 174,7 174,7 

Hudiksvall 36997 4 24.97 4 1 1 41,2 4 2 61 59 59 

Hultsfred 14481 2 11.27 2 1 1 43,8 4 6,5 28,5 22 22 

Hylte 10353 2 9.51 2 3 1 39,3 3 4,8 9,1 4,2 4,2 

Håbo 18528 3 1.43 1 3 1 37 3 10,3 33,7 23,4 23,4 

Hällefors 7631 1 9.90 2 1 1 53,2 5 3,9 1,8 -2,1 2,1 

Härjedalen 10882 2 113.64 4 1 1 46,4 4 16,7 31,7 15 15 

Härnösand 25243 3 10.65 2 1 1 40,7 4 -6,1 -10 -4 4 

Härryda 31962 3 2.68 1 1 1 32,2 3 1,2 19,6 18,4 18,4 

Hässleholm 49149 4 12.77 3 3 1 33,9 3 17,2 44,6 27,4 27,4 

Höganäs 23398 3 1.44 1 2 1 25 2 0,1 9,8 9,7 9,7 
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Högsby 6067 1 7.54 2 2 1 22,6 2 4 20,7 16,7 16,7 

Hörby 14285 2 4.23 2 2 1 19,7 1 3,2 11,9 8,7 8,7 

Höör 14573 2 2.93 1 2 1 23,1 2 0,4 10,1 9,7 9,7 

Jokkmokk 5517 1 177.35 4 3 2 45,2 4 0,5 4,4 3,9 3,9 

Järfälla 61727 4 .54 1 1 1 39,8 3 10 128,9 118,9 118,9 

Jönköping 120894 6 14.89 3 3 1 36,5 3 64 217,7 153,7 153,7 

Kalix 17489 3 18.15 3 3 1 43,7 4 11,6 2,8 -8,8 8,8 

Kalmar 60972 4 9.62 2 1 1 39,7 3 24,3 40,9 16,5 16,5 

Karlsborg 6905 1 4.08 2 1 2 45,1 4 4 7,6 3,6 3,6 

Karlshamn 30915 3 4.91 2 3 1 38,1 3 23,7 36 12,3 12,3 

Karlskoga 30169 3 4.71 2 1 1 55,8 5 21,1 54,1 33 33 

Karlskrona 61347 4 10.47 2 1 1 44,6 4 23 30 7 7 

Karlstad 82084 5 11.65 2 1 1 39,5 3 43,6 164,5 120,8 120,8 

Katrineholm 32227 4 10.25 2 1 1 53,9 5 0 21 21 21 

Kil 11843 2 3.61 2 2 1 26 2 7,3 5,9 -1,4 1,4 

Kinda 9927 2 11.35 2 2 1 21,6 2 18,1 21 2,9 2,9 

Kiruna 23094 3 193.71 4 3 1 34,1 3 17,2 29,1 11,9 11,9 

Klippan 16063 3 3.77 2 2 1 24 2 7 18,3 11,3 11,3 

Knivsta 13292 2 2.83 1 2 1 23,2 2 9,9 18,7 8,9 8,9 

Kramfors 20139 3 17.06 3 1 1 47,6 4 9,1 4,5 -4,6 4,6 

Kristianstad 75839 5 12.52 3 3 1 37,2 3 33,6 1019 

(78,9) 
985,9 

(45,3) 
985,9 

(45,3) 

Kristinehamn 23895 3 7.48 2 2 1 15,9 1 16,3 18,8 2,5 2,5 

Krokom 14112 2 62.18 4 3 1 39,2 3 15 23 8 8 

Kumla 19420 3 2.05 1 1 1 49,7 4 5,8 29,2 23,4 23,4 

Kungsbacka 69665 5 6.11 2 2 1 27,3 2 2,6 195,9 193,3 193,3 

Kungsör 8313 2 2.03 1 1 1 43,6 4 5,2 39,2 34 34 

Kungälv 38659 4 3.65 2 1 1 40,1 4 -21,5 11,9 33,4 33,4 

Kävlinge 26715 3 1.54 1 3 1 43,8 4 14,5 43,6 29,1 29,1 

Köping 24643 3 6.08 2 1 1 44,3 4  32,6   

Laholm 23041 3 8.88 2 2 1 26,1 2 7,8 35,4 27,6 27,6 

Landskrona 39336 4 1.41 1 1 2 39 3 0,5 69,6 69,1 69,1 

Laxå 6136 1 6.05 2 1 1 43,7 4 0,6 0,7 0,1 0,1 

Lekeberg 7094 1 4.66 2 3 1 35,2 3 1,2 11,7 10,5 10,5 

Leksand 15461 2 12.25 3 2 1 38,5 3 8,9 25,4 16,5 16,5 

Lerum 36446 4 2.60 1 2 1 24,6 2 29,2 11,8 -17,4 17,4 

Lessebo 8133 2 4.15 2 1 1 49,8 4 0 0,1 0,1 0,1 

Lidingö 41809 4 .30 1 2 1 38,8 3 5,8 127,8 122 122 

Lidköping 37379 4 7.03 2 1 2 41,4 4 -0,9 182 182,9 182,9 

Lilla Edet 12875 2 3.18 2 2 1 22,5 2 2,3 6,3 4 4 

Lindesberg 23181 3 13.83 3 1 1 42,8 4 1,5 2,4 0,9 0,9 

Linköping 137657 6 14.36 3 3 2 38,1 3 2,6 3848 

(353) 
3845 

(350,4) 
3845 

(350,4) 

Ljungby 27075 3 17.57 3 3 1 31,4 3 17,5 58,3 40,8 40,8 

Ljusdal 19433 3 52.89 4 1 1 38,5 3 12,3 36,6 24,3 24,3 
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Ljusnarsberg 5318 1 5.79 2 1 1 49,6 4 5 10,3 5,3 5,3 

Lomma 18791 3 .56 1 2 1 36,5 3 1 76,9 75,9 75,9 

Ludvika 25557 3 14.99 3 1 1 50,7 5 8,1 2,3 -5,8 5,8 

Luleå 72753 5 21.10 3 1 1 40 4 19,7 92,2 72,5 72,5 

Lund 102330 6 4.30 2 1 1 31,7 3 -10 15 25 25 

Lycksele 12719 2 55.60 4 1 2 48,1 4 16,3 17 0,7 0,7 

Lysekil 14685 2 2.10 1 1 1 47 4 7,3 18,5 11,2 11,2 

Malmö 270740 6 1.56 1 1 1 40,3 4 0 734 734 734 

Malung 10482 2 41.06 4 1 1 35,9 3 2,4 -1,2 -3,6 3,6 

Malå 3423 1 16.09 3 1 1 39,3 3 4,1 -1,6 -5,7 5,7 

Mariestad 23900 3 6.02 2 2 1 20,9 2 9,4 11,2 1,8 1,8 

Mark 33499 4 9.34 2 2 1 15,5 1 16,5 28,4 11,9 11,9 

Markaryd 9574 2 5.20 2 2 1 24,2 2 5,4 34,9 29,5 29,5 

Mellerud 9623 2 5.15 2 3 1 30 3 12,3 12,1 -0,2 0,2 

Mjölby 25284 3 5.49 2 1 1 43,3 4 10 31,6 21,6 21,6 

Mora 20179 3 28.28 4 3 1 36,3 3 25,6 39,6 14 14 

Motala 41888 4 9.88 2 1 1 47,7 4 31,7 64,1 32,4 32,4 

Mullsjö 7102 1 2.02 1 2 2 20,6 2 0,1 -3,3 -3,4 3,4 

Munkedal 10304 2 6.38 2 3 1 33,9 3 31,7 64,1 32,4 32,4 

Munkfors 4002 1 1.42 1 1 1 56 5 1,9 7,1 5,2 5,2 

Mölndal 58131 4 1.47 1 1 1 31,8 3 73 116,4 43,4 43,4 

Mönsterås 13124 2 6.02 2 2 1 49,3 4 3,8 36,5 32,7 32,7 

Mörbylånga 13349 2 6.70 2 2 1 19 1 0,8 8 7,2 7,2 

Nacka 79945 5 .96 1 2 1 36,9 3 102,2 145,7 43,5 43,5 

Nora 10495 2 6.22 2 1 2 42,5 4 8,4 9,2 0,8 0,8 

Norberg 5883 1 4.21 2 1 1 33,8 3 0 -4,1 -4,1 4,1 

Nordanstig 9831 2 13.80 3 2 1 26,9 2 10,9 24,9 14 14 

Nordmaling 7493 1 12.39 3 1 1 43,2 4 1,5 5 3,5 3,5 

Norrköping 124604 6 15.04 3 1 2 40,8 4 0,1 343,8 343,7 343,7 

Norrtälje 54558 4 20.11 4 2 1 18,9 1 30,6 113,4 82,8 82,8 

Norsjö 4460 1 17.51 3 3 1 39,1 3 4,6 7,2 2,6 2,6 

Nybro 19771 3 11.77 2 1 1 42,4 4 5,6 21,9 16,3 16,3 

Nykvarn 8341 2 1.53 1 2 1 34,9 3 5 31,6 26,6 26,6 

Nyköping 49778 4 14.28 4 1 2 46,6 4 17,5 20,4 2,9 2,9 

Nynäshamn 24599 3 3.57 2 3 1 39,8 3 0,3 14,3 14 14 

Nässjö 29274 3 9.33 2 3 2 35,3 3 9 11,6 2,6 2,6 

Ockelbo 6046 1 10.70 2 1 2 41,7 4 2,8 3,3 0,5 0,5 

Olofström 13409 2 3.92 2 1 1 41,6 4 -0,3 14,2 14,5 14,5 

Orsa 7033 1 17.42 3 3 1 39,6 3 6,4 5,7 -0,7 0,7 

Orust 15213 2 3.89 2 3 1 32,3 3 5,7 19,7 14 14 

Osby 12609 2 5.79 2 1 1 45,3 4 16,7 33,4 16,7 16,7 

Oskarshamn 26253 3 10.55 2 1 2 41,1 4 31,6 77,2 45,6 45,6 

Ovanåker 11875 2 18.83 3 2 1 35 3 0,5 20,2 19,7 19,7 

Oxelösund 11173 2 .36 1 1 1 46,7 4 10 4,1 -5,9 5,9 
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Pajala 6809 1 79.17 4 3 1 35,7 3 0,6 1,2 0,6 0,6 

Partille 33533 4 .57 1 2 1 17,4 1 9,2 41,3 32,1 32,1 

Perstorp 6851 1 1.60 1 3 1 40,7 4 3,4 5,8 2,4 2,4 

Piteå 40851 4 31.12 4 1 1 51,3 5 0,6 46,9 46,2 46,2 

Ragunda 5822 1 25.26 4 1 1 49,8 4 12,2 2,8 -9,4 9,4 

Robertsfors 7044 1 13.02 3 2 1 37,6 3     

Ronneby 28346 3 8.30 2 1 1 42,7 4 -2,7 19,4 22,1 22,1 

Rättvik 10880 2 19.32 3 2 1 28 2  23,4   

Sala 21478 3 11.75 2 2 1 17,2 1 13,2 26 12,8 12,8 

Salem 14286 2 .54 1 2 1 34,7 3 13,2 19,5 6,3 6,3 

Sandviken 36670 4 11.67 2 1 2 48 4 0 15,5 15,5 15,5 

Sigtuna 36681 4 3.28 2 1 1 38,7 3 0,8 21,3 20,5 20,5 

Simrishamn 19447 3 3.94 2 2 1 18,3 1 2 29,6 27,6 27,6 

Sjöbo 17506 3 4.96 2 2 1 26,8 2 4,9 19,7 14,8 14,8 

Skara 18552 3 4.40 2 3 1 38,2 3 17,4 38,6 21,2 21,2 

Skellefteå 71900 5 68.59 4 1 2 49,5 4 71 290 219 219 

Skinnskatte-
berg 

4741 1 6.62 2 1 1 51,7 5 5,4 2,8 -2,6 2,6 

Skurup 14389 2 1.95 1 2 2 17,6 1 5 15,6 10,6 10,6 

Skövde 50047 4 6.76 2 2 1 16,7 1 13 67,5 54,5 54,5 

Smedjebacken 10852 2 9.53 2 1 1 47,8 4 2,9 1,1 -1,8 1,8 

Sollefteå 21000 3 54.28 4 1 1 46,4 4 19 20,7 1,7 1,7 

Sollentuna 59231 4 .53 1 2 1 30,7 3 0 234,9 234,9 234,9 

Solna 60681 4 .19 1 2 1 31,7 3  258,8   

Sorsele 2918 1 74.65 4 1 1 43,8 4 0,5 -12,8 -13,3 13,3 

Sotenäs 9315 2 1.39 1 3 1 39,1 3 3 15,1 12,1 12,1 

Staffanstorp 20603 3 1.08 1 2 2 26 2 8,9 50,6 41,7 41,7 

Stenungsund 22958 3 2.54 1 3 1 36 3 1,3 10,6 9,3 9,3 

Stockholm 771187 6 1.88 1 1 1 32,1 3 0,1 855 854,9 854,9 

Storfors 4533 1 3.94 2 1 1 43,5 4  7,6   

Storuman 6519 1 73.78 4 3 1 39,6 3 7,8 13,2 5,4 5,4 

Strängnäs 30605 3 7.42 2 2 1 19,6 1 11 16 4,9 4,9 

Strömstad 11517 2 4.72 2 2 1 30,1 3 5,2 14,7 9,5 9,5 

Strömsund 12999 2 105.67 4 1 2 45,6 4 7,5 1 -6,5 6,5 

Sundbyberg 33989 4 .09 1 1 1 36,4 3 5 33,9 28,9 28,9 

Sundsvall 94000 5 32.09 4 1 1 45,2 4 55 10,2 -44,8 44,8 

Sunne 13590 2 12.96 3 2 1 32 3 2 17,4 15,4 15,4 

Surahammar 10210 2 3.45 2 1 1 50,7 5 8,2 13,4 5,2 5,2 

Svalöv 13011 2 3.90 2 3 1 36,5 3 0,6 5,3 4,7 4,7 

Svedala 18680 3 2.19 1 3 1 36,5 3 8 34,6 26,6 26,6 

Svenljunga 10409 2 9.26 2 2 1 20,6 2 1,7 -14,9 -16,6 16,6 

Säffle 16013 3 12.21 3 2 1 51,9 5 3,8 40,6 36,8 36,8 

Säter 10988 2 5.74 2 3 1 38,9 3 1,9 19,1 17,2 17,2 

Sävsjö 10981 2 6.83 2 2 1 24,8 2 1,3 6,9 5,6 5,6 



 

 

6 

Söderhamn 26500 3 10.65 2 3 1 32,4 3 -1,4 72,4 73,8 73,8 

Söderköping 14001 2 6.78 2 2 1 23,1 2 17,3 22,1 4,8 4,8 

Södertälje 80453 5 5.26 2 1 1 41,5 4 51 157 106 106 

Sölvesborg 16526 3 1.86 1 1 1 45 4 2 3,9 1,9 1,9 

Tanum 12259 2 9.24 2 2 1 24,5 2 3,2 22,4 19,2 19,2 

Tibro 10574 2 2.20 1 2 1 25,5 2 6 15,9 9,9 9,9 

Tidaholm 12549 2 5.20 2 1 1 45,3 4     

Tierp 20048 3 15.50 3 1 1 49,8 4 12,3 14,4 2,1 2,1 

Timrå 17743 3 7.88 2 1 1 50,9 5 10,5 14,7 4,2 4,2 

Tingsryd 12797 2 10.49 2 3 1 29,5 2 5,8 12,8 7 7 

Tjörn 15012 2 1.68 1 3 1 33 3 8,5 15 6,5 6,5 

Tomelilla 12660 2 3.99 2 2 1 21,2 2 3,1 10,3 7,2 7,2 

Torsby 12957 2 41.89 4 1 1 40,8 4 9,5 12,1 2,6 2,6 

Torsås 7228 1 4.71 2 2 1 31,5 3 6,1 13 6,9 6,9 

Tranemo 11794 2 7.44 2 2 1 27,2 2 3 -9 -12 12 

Tranås 17775 3 4.05 2 2 1 23,5 2 9,9 32,6 22,7 22,7 

Trelleborg 39700 4 3.42 2 3 1 47,3 4 19,7 63,8 44,1 44,1 

Trollhättan 53252 4 4.12 2 1 1 48 4 13,2 51,2 38 38 

Trosa 10779 2 2.11 1 1 1 43,3 4 5,9 7,6 1,6 1,6 

Tyresö 40984 4 .69 1 2 1 28,2 2 10,8 50,7 39,9 39,9 

Täby 60581 4 .61 1 2 1 42,2 4 8 117 109 109 

Töreboda 9481 2 5.44 2 3 1 33,7 3 6,2 1,7 -4,5 4,5 

Uddevalla 50195 4 6.42 2 1 1 38 3 36 48,9 12,9 12,9 

Ulricehamn 22366 3 10.51 2 2 1 20,5 2 16,3 36,7 20,4 20,4 

Umeå 110705 6 23.31 4 1 2 39,4 3 0,7 137,7 137 137 

Upplands 
Väsby 

37532 4 .75 1 1 1 38,1 3 20,4 24,9 4,5 4,5 

Upplands-Bro 21309 3 2.37 1 1 1 41,8 4 0 31,1 31,1 31,1 

Uppsala 183403 6 21.89 4 1 1 31,3 3 143 342 199 199 

Uppvidinge 9466 2 11.78 2 1 1 42,4 4 6,2 12,1 5,9 5,9 

Vadstena 7520 1 1.83 1 3 1 38,9 3 4 8,7 4,7 4,7 

Vaggeryd 12661 2 8.31 2 2 1 19,6 1 7,7 11,8 4,1 4,1 

Valdemarsvik 8150 2 7.39 2 2 1 27,5 2 1,5 1,5 0 0 

Vallentuna 27321 3 3.60 2 2 1 27,5 2 17 119 102 102 

Vansbro 7079 1 15.49 3 1 1 36,6 3 -4,5 -1,9 2,6 2,6 

Vara 16020 3 7.00 2 2 1 29,6 2 4,1 39,3 35,2 35,2 

Varberg 54784 4 8.74 2 2 1 16,6 1 28,2 76,9 48,7 48,7 

Vaxholm 10054 2 .58 1 2 1 32 3 9 10,9 1,9 1,9 

Vellinge 31692 3 1.43 1 2 1 67 5 1,8 106,1 104,3 104,3 

Vetlanda 26442 3 15.09 3 2 1 18,7 1 7,1 24,1 17 17 

Vilhelmina 7344 1 81.20 4 1 1 42,3 4 2,7 9 6,3 6,3 

Vimmerby 15594 2 11.45 2 2 1 31,9 3 -2 20,4 22,4 22,4 

Vindeln 5757 1 26.51 4 3 1 36,9 3 3 5,8 2,8 2,8 

Vingåker 9181 2 3.72 2 3 1 12,1 1 4,8 7,4 2,6 2,6 
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Variabelförklaring: 

Inv.  :  Invånarantal i kommunen 2005  

I.G :    Invånarantal i kommunen 2005, gruppindelning   
 

Kodförklaring (tusental) : 

1     <8 

2     8-16 

3     16-32 

4     32-64 

5     64-100        

6     >100 

Vårgårda 10701 2 4.29 2 3 1 27,3 2 0,1 1,5 1,4 1,4 

Vänersborg 36966 4 6.47 2 3 1 39,8 3 30 61 31 31 

Vännäs 8436 2 5.33 2 1 1 41,5 4 2,5 12,5 10 10 

Värmdö 34728 4 4.43 2 3 1 36,8 3 8,5 -2 -10,5 10,5 

Värnamo 32616 4 12.23 3 2 1 25,6 2 29,7 57,2 27,5 27,5 

Västervik 36521 4 18.82 3 2 1 14,9 1 14,7 33,5 18,8 18,8 

Västerås 131886 6 9.63 2 1 1 43,2 4 48 291 243 243 

Växjö 77322 5 16.76 3 1 1 35,4 3 65 150 85 85 

Ydre 3877 1 6.79 2 3 1 33,7 3 0,1 0,4 0,3 0,3 

Ystad 27100 3 3.52 2 1 1 42,5 4 20,9 62,7 41,8 41,8 

Åmål 12754 2 4.84 2 2 1 47,1 4 0,7 3,7 2,9 2,9 

Ånge 10693 2 30.68 4 1 1 52,6 5 2,1 20,7 18,6 18,6 

Åre 9901 2 72.63 4 1 1 41,3 4 4,1 8,3 4,2 4,2 

Årjäng 9783 2 14.20 3 2 1 41,8 4 1 3,3 2,3 2,3 

Åsele 3334 1 42.77 4 1 1 42,4 4 3,8 5,5 1,7 1,7 

Åstorp 13510 2 .93 1 3 1 41,5 4 5,8 38,6 32,8 32,8 

Åtvidaberg 11733 2 6.90 2 2 1 18 1 12,4 10,6 -1,8 1,8 

Älmhult 15356 2 8.95 2 3 1 42,1 4 1,2 10,4 9,2 9,2 

Älvdalen 7460 1 69.17 4 3 1 36,8 3 4,7 4,7 0 0 

Älvkarleby 9069 2 2.13 1 1 1 51 5 7,2 8 0,8 0,8 

Älvsbyn 8638 2 17.13 3 1 2 48,3 4 13,2 9,8 -3,4 3,4 

Ängelholm 38392 4 4.23 2 2 1 33,9 3 1,6 49,8 48,2 48,2 

Öckerö 12220 2 .26 1 2 1 26,3 2 2,8 12,3 9,5 9,5 

Ödeshög 5513 1 4.31 2 2 1 21,9 2 2,2 3 0,8 0,8 

Örebro 127644 6 13.80 3 1 1 40,1 4 92 294 202 202 

Örkelljunga 9579 2 3.21 2 2 1 22,1 2  14,6   

Örnsköldsvik 54969 4 64.21 4 1 1 52,1 5 22 64 42 42 

Östersund 58439 4 22.21 4 1 1 38,4 3 10 142,2 132,2 132,2 

Österåker 37228 4 3.11 2 2 1 24,6 2 29,8 58 28,2 28,2 

Östhammar 21617 3 14.72 3 1 1 42,6 4 15,2 29 13,8 13,8 

Östra Göinge 13990 2 4.35 2 1 1 46,3 4 11 25,3 14,3 14,3 

Överkalix 3874 1 27.92 4 1 1 56,4 5 2,9 -9,4 -12,3 12,3 

Övertorneå 5227 1 23.81 4 1 1 36 3 6,2 10,4 4,2 4,2 
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Area :  Kommunens area 2004 (km
2
) 

A.G :  Areal -04 , gruppindelning.   
 

Kodförklaring   (km2): 

1     <299  

2     300-1199 

3     1200-1999 

4      >2000 

Sty. : Styre i kommunerna , augusti 06                          

Kodförklaring: 

1:     Socialistiskt dominerat styre innefattar s, s+v, s+v+mp, s+v och mp och/eller lokalt parti 

 

2:     Borgerligt dominerat styre innefattar ett eller flera av de borgerliga riksdagspartierna (m+c+fp+kd) eller dessa partier 

och miljöpartiet och/eller lokalt parti 

 

3:     Annat styre (innefattar blocköverskridande majoriteter där s och ett eller flera borgerliga partier ingår men också 

regnbågkoalitioner, samlingsstyren, hoppande majoriteter mm 

 

M : Majoritet/minoritet för de styrande i kommunerna, augusti 06 

 
Kodförklaring: 

1:  Majoritet 

2:  Minoritet 

 

Stö. :  Storlek på störst styrande parti 

S. G :  Storlek på störst styrande parti, grupper 

 
Kodförklaring (%): 

1:     <20 

2:     20-30 

3:     30-40 

4:     40-50 

5:     >50 

 

Budget :  Budgeterat resultat 2006 

 

Res. :  Resultat 2006 

 
Värden inom parantes är exklusive extraordinära intäkter. 
 

Diff. :   Budgetdifferens  2006  

 
Resultatet minus det budgeterade resultatet. Värden inom parantes är exklusive extraordinära intäkter för de kommuner där 

de extraordinära posterna räknats bort.  

 

Avvik. : Budgetavvikelse  2006 

 
Resultatets avvikelse från det budgeterade(kan inte inta några negativa värden, differensen -15 och +15 är båda 15 ifrån 

budget).  Värden inom parantes är exklusive extraordinära intäkter för de kommuner där de extraordinära poster räknats bort. 


