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Abstract 

Since the 2006 election the country of Sweden is governed by four Liberal and Conservative 

parties. Parties that by cooperating maintain power in office and forms a so called coalition. A 

coalition that not only can be seen at the national  but also at the local level. According to 

pervious research coalitions that holds control of the seats in the government at the national 

level tends to increase the total expenditures compared to other types of government 

formations. Can a similar connection be seen at the local level? This the fundamental issue of 

this essay. The study is a multiple case study of the Swedish local governments and their 

expenditures. The purpose of the study is to examine if Swedish local governments governed 

by a coalition of parties tend to spend more money than other types of local government 

formations. The hypothesis is that coalitions tend to increase the local expenditures compared 

to other government formations in the local governments due to the result of previous 

research at the national level. The empiric investigation examine the Swedish local 

governments after the 1994 and 2006 elections. The government formations are then 

compared with different types of measures of local expenditure. The investigation shows that 

local governments governed by a coalition of parties not tend to have increased expenditures 

compared to local governments governed by other types of government formations. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Koalitioner – en inledning 

Den 17 september 2006 gick 80,4% av de röstberättigade i Sverige till valurnorna för att avge 

sin röst om vilket parti man ville skulle styra landet den närmaste mandatperioden. Efter valet 

stod det klart att inte bara ett utan fyra partier skulle inta regeringsställning. Det borgerliga 

blocket (”Allians för Sverige”), (Moderata Samlingspartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet 

och Folkpartiet) med en total andel av 48,24% av rösterna gick segrande ur striden om den 

svenska regeringsmakten mot partierna på vänstersidan (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 

och Miljöpartiet) som uppnådde en andel av 46,08% av rösterna (övriga partier 5,67%).1  

 

Då regeringsfrågan i allmänhet och riksdagsvalet i synnerhet fick störst uppmärksamhet i den 

allmänna debatten kunde man som enskild individ lätt få intrycket att det bara avgjordes ett 

val denna dag, så var inte fallet. Riksdagsvalet var bara ett av totalt 311 val som genomfördes 

den 17 september 2006. 290 av dessa utgjordes av de kommunala valen, val som i mångt och 

mycket kom att präglas av det valresultat som skett på nationell nivå. Det vill säga det faktum 

att en koalition av partier tog över regeringsmakten. I 99 av Sveriges 290 kommunerna råder 

efter valet 2006 numera borgerlig majoritet. I ytterliggare 58 kommuner regerar de borgerliga 

partierna tillsammans med Miljöpartiet eller något Lokalt parti, etc. Dock kan kommuner 

styrda av vänsterkoalitioner fortsatt urskiljas. I 36 kommuner regerar Socialdemokraterna 

tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet eller något Lokalt parti och ytterliggare 54 

regeras av en koalition mellan enbart Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.2  

 

Koalitionsstyren av varierande art har alltså blivit allt mer utbrett i svenska kommuner efter 

valet 2006 och i många har maktförhållandena skiftat. Politikens inriktning i dessa kommuner 

har därmed på ett eller annat sätt förändras. Det praktiska genomförandet av sådana 

förändringar handlar mycket om hur man tänker i termer kring intäkter och utgifter, man har 

ett ansvarstagande gentemot sina väljare att hålla den budget man lägger fram så att 

kommunen ifråga i framtiden ej tvingas brottas med budgetunderskott.3      

                                                
1 http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html 
2 http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc39023_1.pdf 
3 Ibid 
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Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms Universitet, påstår med 

hänvisning till data hämtat från 46 parlamentariska demokratier sedan 1990 att det finns ett 

tydligt samband mellan koalitioner och höjda utgifter på nationell nivå. Persson menar vidare 

att i länder där koalitionsregeringar är 30% vanligare än genomsnittet (antaget ”allt annat 

lika”) är de statliga utgifterna 3% (av BNP4) högre.5  

 

En övergripande problemformulering som därmed kan ställas är således: Kan ett liknande 

samband urskiljas på kommunal nivå i Sverige?  

 

1.2 Forskningsproblemets relevans 

Forskningsproblemets inomvetenskapliga relevans ges av att tidigare forskning inriktat sig på 

nationell nivå för att hitta förklaringar till varför koalitionsregeringar lett till höjda 

statsutgifter. Studier av samma art koncentrerat till den kommunala nivån är dock av 

begränsad art. Att göra en studie koncentrerat till den kommunala nivån torde därmed fylla en 

”lucka” eller ”vit fläck” inom ramen för tidigare studier.6 

 

Den utomvetenskapliga kopplingen till denna problemformulering ses i de förtroendevaldas 

ansvar gentemot sina väljare att exempelvis inte låta utgifterna överskrida intäkterna och på så 

vis försämra den enskilda kommunens ekonomiska ställning. En försämring som i ett längre 

perspektiv slår tillbaka mot kommuninvånarna. Ytterliggare utomvetenskaplig koppling ges i 

att en observation om att ett samband mellan koalitionsregeringar och höjda statsutgifter 

föreligger på nationell nivå ger en tankeställare om samma samband föreligger på kommunal 

nivå eller om det på något vis ser annorlunda ut.7    

 

1.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom detta område är av högst begränsad art. Den forskning som dock har 

bedrivits inom området har primärt inriktat sig på nationell nivå. Statsvetare och 

nationalekonomer har genom sin forskning påvisat ett samband mellan koalitionsregeringar 

och höjda statsutgifter. Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms 

universitet, presenterade på SNS sista debattseminarium i serien ”inför valet 2006” forskning 

                                                
4 BNP = Bruttonationalprodukt (Värdet av total konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt 
export minus import under ett helt år). 
5 http://www.sns.se/zino.aspx?articleID=1151 
6 Esaissonn Peter m fl, 2007, sid. 31-32 
7 Ibid 
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som stödjer ett sådant samband. I dennes presentation hänvisade Persson bl a till data hämtat 

från 46 parlamentariska stater sedan 1990. I de länder där koalitionsregeringar var 30% 

vanligare än genomsnittet tenderade samtidigt statsutgifterna av BNP att vara ca 3% högre. 

Högre statsutgifter tenderade samtidigt ej vara förenligt med minoritetsregeringar. Persson 

presenterade vidare ytterliggare data hämtat från 250-300 valperioder från 1960 vilka 

påvisade att ett skifte från en regeringstyp till en koalitionsregering i ett givet land är förenligt 

med knappt 2% av BNP högre statsutgifter. Skiften från minoritetsregeringar till 

enpartimajoritetsregeringar gav i dessa studier inga skillnader av motsvarande art8. 

 

Det första bidraget inom detta forskningsproblem är statsvetenskapligt och har i mångt och 

mycket handlat om valsystemets roll. Med hänvisning till Torsten Perssons presentation av 

tidigare forskning inom området, kan det nämnas att vid en jämförelse mellan 

majoritetsvalsystem och proportionella valsystem under ca. 325 valperioder i parlamentariska 

demokratier från 1960 och framåt att koalitionsregeringar är mer än dubbelt så vanligt i länder 

med proportionella valsystem än i länder med ett majoritetsvalsystem. En större partisplittring 

i stater som har ett proportionellt valsystem jämfört med stater där ett majoritetsvalsystem 

råder har även kunnats beläggas9.    

 

Nationalekonomer står i sin tur för det andra bidraget inom denna forskningsproblematik. 

Intresset har hos dessa legat i att försöka utröna om skillnader i ekonomiska utfall mellan 

olika valsystem kan urskiljas. I data hämtat från tidigare nämnda 325 valperioder från 

parlamentariska demokratier sedan 1960 och framåt kan det sägas att såväl högre statsutgifter 

som budgetunderskott är vanligare i stater där ett proportionellt valsystem råder i jämförelse 

med stater som har majoritetsvalsystem10.  

 

Tillsammans utgör dessa forskningsresultat bidrag till denna forskningsproblematik. Persson 

påpekar i sin presentation att det kan sägas att valsystemet i det enskilda landet förklarar hela 

skillnaden mellan länder och statsutgifter då proportionella valsystem tenderar att leda till 

koalitionsregeringar som i sin tur är mer spenderingsbenägna. Skillnaderna mellan 

                                                
8 http://www.sns.se/document/060425tp.pdf 
9 Ibid 
10 Ibid 



Statsvetenskap C (PO5363)  Marc Gudmundsson  
Uppsatskurs   

 8 

valperioder, fortsätter Persson, beror av reformer av valsystem mot mer proportionalitet, d v s 

fler koalitionsregeringar och högre statsutgifter11.         

  

1.4 Uppsatsens syfte 

Uppsatsens syfte är att utröna om svenska kommuner styrda av en koalition av partier har en 

tendens att spendera mer än kommuner med ett annat typ av styre efter valåren 1994 och 

2006.     

 

1.5 Uppsatsens frågeställningar 

För att besvara den övergripande problemformuleringen kommer ett antal 

underfrågeställningar att ställas. Genom att göra detta förstärks uppsatsens röda tråd då dessa 

frågeställningar kommer att besvaras i den ordning som de här presenteras samtidigt som 

läsaren lättare kan följa med i de resultat och den slutsats som i uppsatsen framställs.  

 

Denna uppsats inledande frågeställning handlar om att ge en bild av hur de svenska 

kommunerna över tid förändrats, dess betydelse och hur dess nuvarande struktur är och ser ut. 

Att detta görs beror av att Sveriges kommuner utgör analysenheterna i denna uppsats och att 

kunskap om dessa behövs för att analysen skall bli komplett. Därav ställs den första 

frågeställningen enligt följande: 

 Hur har Sveriges kommuner historiskt sett förändrats och hur ser de ut idag? 

 

När denna fråga är besvarad fås en större vetskap kring de svenska kommunerna vilket ger en 

god grund att stå på inför uppsatsens andra frågeställning. En frågeställning som söker till att 

generellt beskriva vilket eller vilka partier som sitter eller har suttit i kommunfullmäktige och 

därmed styrt den enskilda kommunen under given undersökningsperiod12, uppsatsens andra 

frågeställning blir därmed: 

 Hur har styret i kommunernas kommunfullmäktige sett ut efter valåren 1994 och 

2006? 

 

 

 

 

                                                
11 http://www.sns.se/document/060425tp.pdf 
12 Se under rubriken ”Uppsatsens syfte” (1.3) 
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Med denna andra frågeställning väl besvarad återstår endast att söka beskriva hur stora 

utgifter kommunerna generellt sett haft under undersökningsperioden13 i förhållande till dess 

styre, den tredje och sista frågeställningen lyder därmed enligt följande: 

 Hur stor är utgifternas variation beroende på vilket/vilka partier som innehar 

majoritetsställning i kommunfullmäktige i de svenska kommunerna under åren 1994-

2007? 

 

1.6 Hypotes 

Som ovan beskrivits finns det viss forskning som visat på ett samband mellan 

koalitionsregeringar och höjda statsutgifter. Däremot är forskningen begränsad när det 

kommer att utreda om samma förhållande föreligger på kommunal nivå. Med den tidigare 

forskningen på nationell nivå i ryggen torde dock utfallet av denna studie vara av sådan art att 

samma förhållande föreligger på kommunal nivå.14 Uppsatsens hypotes är därmed att 

koalitioner med ett majoritetsförhållande i kommunfullmäktige inom ramen för 

undersökningsperioden medför ökade utgifter jämfört med kommuner där något annat 

majoritetsförhållande i kommunfullmäktige råder. Stöd för denna hypotes ges om den kan 

påvisas i merparten av denna uppsats undersökningar men förkastas om ett motsatt 

förhållande föreligger.15 

 

1.7 Definition och operationalisering av centrala begrepp 

En studie av denna art ger upphov till att definiera och operationalisera ett antal centrala 

begrepp för att få en bättre förståelse av dess mening och innebörd. Att operationalisera och 

definiera begreppen på detta tidiga stadium gör också att uppsatsen får ett bättre ”flyt” och 

därmed blir något mer lätt att läsa. Nedan följer definitioner av ett antal centrala begrepp som 

ingår i denna uppsats. Begreppen som skall definieras står i fetkursivstil medan begreppens 

definition går att läsa i enbart kursiv stil. Följande begrepp ges en central betydelse i denna 

uppsats:16   

 

                                                
13 Se under rubriken ”Uppsatsens syfte” (1.3) 
14 Esaisson Peter, 2007, sid. 39 
15 Yin K. Robert, 2007, sid. 40-41 
16 Esaisson Peter, 2007, sid.  59-60 
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 Koalition - Ges den teoretiska definitionen: ”En samverkan mellan två eller flera 

partier”. Operationaliseringen av detta begrepp görs genom att titta på 

kommunfullmäktiges sammansättning efter valåren 1994 och 2006.17 

 

 MWC (Minimum Winning Coalition) – Ges den teoretiska definitionen: ”Koalition 

som tillsammans bildar en precis majoritet i kommunfullmäktige”. Detta 

operationaliseras genom att titta på Sveriges kommuner och notera där ett sådant 

samband föreligger. Poängteras skall dock att detta begrepp enbart används i 

samband med 2006 års val.18 

 

 OG (Oversized Government) – Ges den teoretiska definitionen: ”Koalition som 

tillsammans bildar en majoritet i kommunfullmäktige och som låter ytterliggare ett 

eller fler partier vara med och styra”. Operationaliseringen av detta begrepp sker 

genom att titta på Sveriges kommuner och notera där detta föreligger. Poängteras 

skall dock att detta begrepp enbart används i samband med 2006 års val.19 

 

 MS (Minoritets Styre) – Ges den teoretiska definitionen: ”Ett enskilt parti som 

innehar mindre än 50% av platserna i kommunfullmäktige men som regerar den 

enskilda kommunen genom att söka stöd utanför det egna partiet”. Begreppet 

operationaliseras genom att notera när detta föreligger i Sveriges kommuner. 

Observera att definitionen av detta begrepp är snarlikt definitionerna som getts 

begreppen om olika typer koalitioner ovan. Därav måste det klargöras att MS 

innebär att det enskilda partiet inte låter samarbetspartierna inneha viktiga poster i 

kommunens nämnder utan samarbetet sker enbart i kommunpolitiska sakfrågor. 

Socialdemokraternas (s) styre på nationell nivå i Sverige under mandatperioden 

2002-2006 var av denna art.20 

 

 E (Egen Majoritet) – Ges den teoretiska definitionen: ”När ett parti innehar 50% 

eller mer av platserna i kommunfullmäktige”. Begreppet operationaliseras genom att 

notera när detta föreligger i Sveriges kommuner.21 

                                                
17 Ibid 
18 Esaisson Peter, 2007, sid.  59-60 
19 Ibid 
20 Ibid 
21 Ibid 
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 S (Samlingsstyre) – Ges den teoretiska definitionen: ”Samtliga partier i 

kommunfullmäktige regerar tillsammans den enskilda kommunen”. Begreppet 

operationaliseras genom att notera när detta föreligger i Sveriges kommuner.22  

 

 B (Blocköverskridande styre) – Ges den teoretiska definitionen: ”Ett parti eller 

flera partier från vänsterblocket styr den enskilda kommunen tillsammans ett eller 

flera partier från högerblocket”. Begreppet operationaliseras genom att notera när 

detta föreligger i Sveriges kommuner.23  

 

 Mandatperiod – Ges den teoretiska definitionen: ”Den period under vilken en 

politisk församling upprätthåller ämbete och uppdrag”. Begreppet operationaliseras 

genom presentera hur majoritetsförhållandet ser ut i Sveriges kommuner efter 1994 

och 2006 års val.24   

 

 Utgift – Ges den teoretiska definitionen: ”När en resurs anskaffas”. Detta begrepp 

operationaliseras något olika beroende på de specifika valåren. Efter 2006 års valår 

kommer begreppet operationaliseras genom att titta på de enskilda kommunernas 

resultatbudget för 2007 samt de beräknade nettokostnaderna för kommunens totala 

verksamhet räknat i kkr/inv. under samma år. Operationaliseringen efter valåret 

1994 sker genom att titta på kommunens totala utgifter räknat i kr/inv., utgifter för 

kommunal kulturverksamhet räknat i kr/inv. samt kostnader för fritidsverksamhet 

räknat i kr/inv.25    

 

1.8 Design och val av fall 

Den inledande och övergripande problemformuleringen i denna studie motiverar till att göra 

en s k fallstudie. Detta då studien syftar till att beskriva ”hur” någonting är även om inte detta 

framgår explicit av den övergripande problemformuleringen26. Mer specifikt kommer en 

komparativ fallstudie göras då svenska kommuner styrda av en koalition av partier kommer 

att jämföras med kommuner där ett annat majoritetsförhållande i kommunfullmäktige råder.27 

                                                
22 Ibid 
   
23 Esaisson Peter, 2007, sid.  59-60 
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Yin K. Robert, 2007, sid.  22-23 
27 Yin K. Robert, 2007, sid.  32 
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Som val av fall har Sverige valts. Detta då många kommuner runt om i landet styrs och har 

under undersökningsperioden28 styrts av just en koalition av partier samtidigt som kommuner 

med andra typer av styren kan urskiljas vilket gör det intressant att titta på just Sverige som 

fall. De centrala analysenheterna i denna studie är Sveriges kommuner29.  

 

1.9 Metod och material 

 

1.9.1 Källdiskussion  

Materialet som ter sig användbart för empirin i denna uppsats är sådant som ger uppgifter om 

vilket eller vilka partier som regerar i den enskilda kommunen under denna studies 

undersökningsperiod30, variabler som har för avsikt att mäta kommunens 

spenderingsbenägenhet samt material som beskriver de svenska kommunernas strukturella 

uppbyggnad och hur de förändrats ur ett historiskt perspektiv. Insamlandet av detta material 

har skett via omfattande och noggrann genomgång av litteratur där detta behandlats.  

 

Uppgifter om de enskilda kommunernas styren under valda år har hämtats från två separata 

källor. Beträffande mandatperiod 1995-1998 (valår 1994) har boken ”Samlingsstyre – 

Blockstyre – Mångstyre” skriven av Erik Wångmar använts. Denna källa kan betraktas som 

relativt samtidig då denna bok publicerades 2006 vilket gör att risken för efterrationaliseringar 

minimeras. Något motiv från författarens sida att förvränga verkligheten kan inte finnas vilket 

göra att källan ej anses vara tendensiös. Vetskap finns dock om att denna källa är av sekundär 

art men detta ses ej som något hinder för att börja tvivla på källans trovärdighet.  

 

För att beskriva styret i kommunerna under mandatperiod 2007-2010 (valår 2006) har 

databasen ”Kommunalval 2006” tillverkad av Karl Loxbo och Erik Wångmar använts. En 

källa som är såväl samtidig som primär och anses därmed vara trovärdig. Några motiv att 

förvränga verkligheten kan ej heller här finnas då en presentation av de enskilda 

kommunernas styren görs, denna källa anses därmed ej heller vara av tendensiös art. Är dock 

medveten om att förekomsten av systematiska fel kan ha uppstått då en typ av innehållsanalys 

har utförts, en dubbelkoll har därför gjorts.31   

 
                                                
28 Se under rubriken ”Uppsatsens syfte” (1.3) 
29 Yin K. Robert, 2007, sid.  41-45 
30 Se under rubriken ”Uppsatsens syfte” (1.3) 
31 Esaisson Peter, 2007, sid. 258 
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Variabler för att mäta kommunernas spenderingsbenägenhet har även dessa hämtats från två 

separata källor. Variabler tillhörande mandatperiod 1995-1998 har hämtats från 

”Kommundatabasen Kfakta06” framställd utarbetad av docent Leif Johansson vid Lunds 

universitet. Denna källa betraktas som trovärdig då den är av såväl primär som samtidig art 

och några motiv att källan skulle vara tendensiös kan ej heller ses. Framställningen av denna 

databas kan även här ha lett till att systematiska fel har uppstått. Kontroll av uppgifterna har 

här varit svårare utföra då det handlar om variabler över tid, därför har det till största del litats 

till att källan är korrekt.  

 

Variabler tillhörande mandatperiod 2007-2010 har hämtats från internetsidan www.skl.se 

(Sveriges kommuner och landsting). En internetsida som anses vara trovärdig då 

informationen som hämtats och analyserats varit av samtidig art. Vidare finns det god 

anledning att hävda att informationen på denna sida är oberoende, äkta och icke tendensiös då 

Sveriges kommuner och landsting är en högst erkänd och ”seriös” organisation.32  

 

För en beskrivning kring de svenska kommunernas struktur och dess historik har Hanna 

Bäcks bok ”Explaining Coalitions” använts. En bok som till största del är trovärdig. Kravet på 

samtidighet uppfylls på ett tillfredsställande sätt då boken är publicerad 2003. Vetskap finns 

dock om att författaren använts sig av flertalet källor samt det möjligtvis finns en vis tendens 

att förvränga verkligheten för att nå önskvärt resultat. Dock anses detta problem ej finnas i 

den information som denna uppsats tagit del och använt sig utav.33 

 

1.9.2 Studiens variabler 

Nedan följer nu en presentation av de konkreta variabler som använts för att besvara den 

övergripande problemformuleringen samt en förklaring till varför just dessa använts.  

 

Från databasen om de svenska kommunernas styren efter 2006 års val har variabler om 

majoritetsläget i de enskilda kommunernas kommunfullmäktige hämtats. Variabler som består 

av vilket typ av styre de enskilda kommunerna har (MWC, OG, E eller MS), om styret varit 

blocköverskridande eller ej, om majoritetsläget varit av socialistisk eller borgerlig art samt 

vem eller vilka partier som innehar styret i Sveriges kommuner. Den förstnämnda variabeln är 

att betrakta som en sorts ”huvudvariabel” för att kunna besvara den övergripande 

                                                
32 Esaisson Peter, 2007, sid. 258 
33 Ibid 
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problemformuleringen i denna uppsats och är därmed given att använda sig utav. Övriga 

variabler ses som komplement till denna för att ge en så god beskrivning som möjligt över de 

enskilda kommunernas styren.34  

 

Som mått på de kommunala utgifterna i samband med 2006 års val har varje enskild 

kommuns resultatbudget för år 2007 använts då kommuner med beräknat budgetunderskott 

kan skiljas från de kommuner som beräknar hålla sin budget. Kommuner med beräknat 

budgetunderskott kan då sägas ha större kommunala utgifter än kommuner som beräknat hålla 

sin budget eller gå med vinst. Även nettokostnaderna för den kommunala verksamheten 

räknat i kkr/inv. har använts som ytterliggare ett mått på de kommunala utgifterna för att få ett 

mer explicit utgiftsmått. Vid beräkning av beräknade nettokostnader för kommunal 

verksamhet (kkr/inv.) har avrundning gjorts till närmaste heltal för att underlätta jämförelsen 

mellan valda kommuner.    

 

För att kunna göra en så god jämförelse som möjligt mellan de enskilda kommunernas 

beräknade nettokostnader för den kommunala verksamheten (kkr/inv.) under 2007 har 

beträffande denna variabel ett strategiskt urval gjorts. Ett strategiskt urval som har gjorts 

genom att välja ut 48 av Sveriges 290 kommuner där hänsyn tagits till kommunens läge och 

styret i den enskilda kommunen. Kommuner från alla fyra väderstreck samt ”Mellansverige” 

har i det strategiska urvalet inbegripits samt ett likvärdigt antal av de olika formerna av styren 

bland Sveriges kommuner.35  

 

Andra utgiftsmått i form av beräknade kultur- och fritidskostnader enligt 2007 års budget 

skulle kunna vara användbara men då de enskilda kommunerna i vissa fall ej har med dessa 

utgiftsposter i 2007 års resultatbudget eller bara en av dem blir en sådan jämförelse svår.36 

 

Ur kommundatabasen kfakta06 har som mått på de kommunala utgifterna variabler i form av 

totala kommunala utgifter räknat i kr/inv., kostnader för kommunal kulturverksamhet räknat i 

kr/inv. samt kostnader för fritidsverksamhet räknat i kr/inv. använts. Då sammansättning av 

de enskilda kommunernas kommunfullmäktige i denna databas utgått från valåret 1994 har 

databasens variablerna hämtats från årtal efter detta valår för att få uppnå en så bra mätning 

                                                
34 Esaisson Peter m fl, 2007, sid. 107-112 
35 Esaisson Peter m fl, 2007, sid. 107-112 
36 Ibid 
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som möjligt. För de totala kommunala utgifterna (kr/inv.) har mätåret 1996 använts. Mätåret 

1997 har använts för kostnader kring kommunal kultur- och fritidsverksamhet (kr/inv.).37 

 

Som mått på det kommunala styret i de enskilda kommunerna efter valåret 1994 har variabeln 

regeringsunderlag valts. Denna variabel beskriver de majoritetsförhållande i 

kommunfullmäktige som uppstått efter detta valår och är därmed ett bra mått då 

koalitionsstyren kan skiljas från andra typer av styren. Beträffande borgerligt styrda 

kommuner efter 1994 års val38 har dessa betraktats som kommuner styrda av en koalition av 

partier. Detta då borgerligt styrda kommuner utgör ett mycket litet antal39.40 

 

Genom korstabulleringar mellan ”utgiftsvariabler” från åren 1996 och 1997 och 

majoritetsförhållandet i de enskilda kommunerna efter 1994 års val, i statistikprogrammet 

SPSS, har önskvärda uppgifter fåtts fram och kommer därmed att utgöra denna uppsats 

huvudskaliga resultatdel. Detta material kommer sedermera analyseras och sammanställas 

med hjälp av statiska metoder i form av diverse diagram och tabeller för att i största 

möjligaste mån tydliggöra resultatet av undersökningen.  

 

Databasen över utfallet av 2006 års kommunalval kommer i sin tur samköras med uppgifter 

hämtade ur varje enskild kommuns resultatbudget 200741. Det manifesta innehållet av såväl 

de enskilda kommunernas resultatbudget för 2007 samt de uppgifter som fåtts fram genom 

korstabulleringar av ”utgiftsvariablerna” efter 1994 års val kommer därmed att studeras. Ur 

denna synvinkel kommer alltså mer konkret en innehållsanalys att användas.42 Det skall dock 

sägas att användningen och den noggranna genomgången av många analysenheter (Sveriges 

kommuner) där samvariationen mellan två fenomen (koalitioner och höjda utgifter) prövas 

även medför att studien utgörs av en statistisk metod.43 

 

 

 

 
                                                
37 Esaisson Peter m fl, 2007, sid. 107-112 (I tabell 1-3 och i figur 1-3 har s k “annat styre” inbegripits i 
koalitionsstyre (k) då “annat styre” de facto utgörs av ett koalitionsstyre).  
38 Undantaget kommuner där Moderata Samlingspartiet (m) innehar egen majoritet (e).   
39 Ibid 
40 Esaisson Peter m fl, 2007, sid. 107-112 
41 I 2007 års resultatbudget inrymmes de beräknade kommunala nettokostnaderna för 2007.    
42 Bergström Göran och Boréus Kristina (red.), 2005, sid. 43-85 
43 Esaisson Peter m fl, 2007, sid. 107 
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1.9.3 Förtydligande 

Som avslutning på detta metodkapitel bör vissa klargöranden göras. Först kring uppsatsens 

underfrågeställningar44. Vad det beträffar den första underfrågeställningen har den historiska 

tillbakablicken på ett översiktligt sätt gjorts från 1950-talets början för att göra läsaren 

medveten om den förändring och utveckling som skett i och bland Sveriges kommuner. Även 

sådant som de svenska kommunernas struktur och dess roll i det svenska samhället som 

sådant tas upp i detta avsnitt för att ge läsaren så stor ”input” som möjligt inför kommande 

frågeställningar. Ett klargörande skall även göras gällande den tredje underfårgeställningens 

tidsperiod. Utgifter under perioden 1994-2007 kommer att göras under de mätår som ovan har 

presenterats i detta metodkapitel. Att detta inte angivs explicit i själva frågeställningen beror 

av det faktum att frågeställningen som sådan skulle ha blivit alltför komplex att formulera.  

 

Angående uppsatsens teori har användning av s k ”koalitionsteorier” övervägts men förkastats 

då dessa teorier enbart ger förklaringar till varför koalitioner bildas vilket denna uppsats ej 

söker besvara.    

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 Se rubrik ”1.1.5 Uppsatsens frågeställningar” 
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2. Empiri 
 

2.1 Sveriges kommuner 
 

2.1.1 Svenska kommuner – en historisk tillbakablick 

Under 1950-talets början genomfördes den s k ”storkommunreformen”, vilken innebar att 

antalet svenska kommuner över en natt minskade i antal från 2498 till 1037 stycken. Något 

som medförde betydande förändringar av kommunstrukturen. Den kommunala expansionen 

var dock som störst under framförallt slutet av 1960- och början av 1970-talet. Något som 

illustreras genom att kommunernas utgifter mellan åren 1952 och 1980 som andel av BNP 

steg från 10 till 25%. Under denna tidsperiod genomfördes även den s k 

”kommunblocksreformen”. En reform som innebar att administrationen byggdes ut, vilket bl a 

medförde att den under tidsperioden växande tjänstemannakåren ålades uppgifter som tidigare 

sköts av kommunala förtroendemän. Sveriges samtliga kommuner övergick under denna 

period från lekmannaförvaltningar till en professionell tjänstemannaförvaltning. Denna 

expansion innebar dessutom att de kommunalpolitiska besluten fick allt större betydelse i 

samhället som helhet.45  

 

Efter 1980 var den kommunala expansionen av mer måttfull art och ser man till de 

kommunala utgifterna som andel av BNP låg dessa relativt stilla. Under 1990-talets början 

hamnade den svenska kommunsektorn i en allvarlig ekonomisk kris, en kris som framförallt 

berodde av den djupa lågkonjunktur som drabbat landet. Denna högst prekära situation ledde 

till reducering av den totala personalstyrkan i de enskilda kommunerna runt om i landet för 

första gången under modern tid. En minskning som i sin tur medförde att den kommunala 

konsumtionens andel av BNP sjönk under 1990-talets inledningsår. Under 1990-talets andra 

halva skedde dock förbättringar i den kommunala ekonomin. Något som dels berodde av det 

förbättrade konjunkturläget men även av det faktum att socialistisk majoritet efter 1994 års 

val rådde i många av Sveriges kommuner och som fick till följd att skatten återigen höjdes till 

nivåer som ej skådats sedan början av 1970-talet. Även höjningen av stadsbidragen var en 

viktig anledning till den allt bättre kommunala ekonomin under senare delen av 1990-talet. En 

trend som under 2000-talet har fortsatt för de allra flesta av Sveriges kommuner även om det, 

                                                
45 Wångmar Erik, 2006, sid. 70-71 
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framförallt i början av 2000-talet, fanns kommuner som befann sig i en besvärlig ekonomisk 

situation som krävde en fortsatt minskning av antalet anställda.46  

 

Förändringar över tid har även skett i kommunerna som sådana. Genom 1953 års 

kommunallag fick nämligen samtliga kommuner en fullmäktige som det högsta beslutande 

organet. Tidigare hade enbart kommuner med en folkmängd över 700 invånare ägt rätten att 

ha fullmäktige. De gamla direktdemokratiska kommunalstämmorna hade i och med detta 

spelat ut sin roll och den representativa demokratin hade därmed fått fullt genomslag i 

Sveriges kommuner. Ett genomslag som i sin tur medförde att förutsättningen för att ha 

partipolitisk profilering på kommunal nivå ökade. Partipolitiseringen fick dock sitt absoluta 

genomslag under 1970-talets början. Något som tog sig uttryck genom att valrörelserna på 

kommunal nivå i allt större utsträckning uppmärksammade lokala frågor då partierna började 

upprätta egna rent kommunala handlingsprogram. Tittar man mer generellt på de partier som 

funnits på lokalnivå över tid kan det sägas att antalet lokala partier sjönk något under 1970-

talet som en effekt av ”kommunblocksreformen”. Dock har antalet Lokala partier efter denna 

reform återigen ökat i skara samtidigt som nya partier, som exempelvis Miljöpartiet (mp), 

även tillkommit på nationell nivå.47                  

 

Antalet kommuner minskades under 1970-talet till ett antal av 278 stycken och i slutet av 

1990-talet bestod Sverige av 289 kommuner, år 2003 utökades antalet till 290 vilket är fallet 

än idag. Invånarantalet i kommunerna sträcker sig i dagens läge från mindre än 3000 invånare 

till mer än 700 000 invånare, de senare är fallet i Stockholm stad. Det genomsnittliga 

invånarantalet bland Sveriges 290 kommuner ligger dock runt 30 000 invånare. Vid en 

jämförelse med andra europeiska stater kan det sägas att Sverige som stat har relativt få 

kommuner med ett förhållandevis stort invånarantal.48  

 

2.1.2 De svenska kommunernas betydelse 

Det lokala styret i Sverige, som i så många andra av världens stater, kan sägas vara uppdelat i 

två nivåer under den centrala makten. Mer konkret innebär detta att Sveriges lokala styre 

indelas i län och kommuner. Den roll som det lokala styret spelar i Sverige menar, Hanna 

Bäck i sin bok ”Explaining Coalitions”, kan illustreras genom att titta på de funktioner och 

                                                
46 Wångmar Erik, 2006, sid. 72-73 
47 Wångmar Erik, 2006, sid. 75-76 
48 Bäck Hanna, 2003, sid. 47 
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”uppgifter” som det lokala styret kan sägas utföra å välfärdsstatens räkning. Faktum är att inte 

mindre än 70% av de totala statliga utgifterna spårades till de lokala styrena under 1990-talet, 

vilket är en indikation på att dessa upprätthåller och utför signifikanta tjänster för att 

upprätthålla välfärdsstaten. Bäck hävdar vidare att den centrala roll som Sveriges kommuner 

och län spelar även exemplifieras av det faktum att dessa två nivåer sammantaget stod för så 

mycket som 26% av BNP år 2000.49  

 

För att fullt ut förstå det lokala styret och därigenom de svenska kommunernas betydelse 

måste man, enligt Bäck, dock även värdera hur pass stor självständighet det lokala styret och 

de enskilda kommunerna åtnjuter i förhållande till den centrala makten. Ett mått på detta är att 

titta på i vilken mån man på lokal nivå har rätt att ”organisera” sin ekonomi. Lokala skatter, 

avgifter etc. är, enligt Bäck, indikatorer på starkt lokalt styre, s k ”lokalism”50. Medan det 

motsatta i form av stora statlig anslag, enbart statligt bestämd skatt samt nationellt likvärdigt 

bestämda planer istället indikerar centralism. Ur denna synvinkel kan det sägas att Sverige är 

starkt ”lokaliserat”, mindre än 20% av de lokala inkomsterna var statliga anslag år 2001.51  

 

2.1.3 De svenska kommunernas struktur  

Den svenska kommunallagen kräver att alla Sveriges kommuner har en s k 

kommunfullmäktige där de enskilda partierna är proportionellt representerade i förhållande 

till de antal röster man lyckats tillskansa sig i det allmänna valet. Kommunfullmäktige kan 

därmed likställas med Sveriges Riksdag, om än i ett betydligt mindre format. 

Kommunfullmäktiges storlek är dock av varierande art något som huvudsakligen beror av den 

enskilda kommunens storlek. Där allt från 31 medlemmar i den minsta till 101 i den största 

kan skådas. Det proportionella valsystemet leder i Sverige, som i övriga världens stater som 

använder sig av ett sådant valsystem, till ett flerpartisystem. Detta medförde exempelvis att 

kommunfullmäktige i de enskilda kommunerna bestod av mellan fem och tio partier under 

mandat perioden 1998-2002. De flesta av dessa partier var även representerade i Sveriges 

Riksdag men inte alla, vissa typer av exempelvis lokala partier eller andra partier som uppnått 

ett starkt stöd i en eller ett fåtal kommuner tog plats i vissa specifika kommuners 

kommunfullmäktige men inte i Sveriges Riksdag.52  

 
                                                
49 Bäck Hanna, 2003, sid. 47 
50 Eng. ”localism” 
51 Bäck Hanna, 2003, sid. 47 
52 Bäck Hanna, 2003, sid. 48 
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Sveriges kommuner är även skyldiga att ha en s k kommunstyrelse. En styrelse vars centrala 

uppgift ligger i att leda och koordinera den kommunala administrationen, verkställa de beslut 

som tas av kommunfullmäktige samt framställa och presentera den årliga budgeten. 

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige, även här genom proportionell representation 

vilket i praktiken innebär att i princip alla partier representerade i kommunfullmäktige även är 

representerade i kommunstyrelsen.53  

 

Vad det beträffar förfarandet att utse diverse ”ordförande” för kommunens olika kommittéer 

kan även detta liknas vid det förfarande som på nationell nivå sker när regeringen utser 

individer till olika ministerposter. Partiet eller koalitionen av partier som innehar majoriteten 

av platserna i kommunfullmäktige utser alla ”kommittéiordförandena” inkluderat 

kommunstyrelsens ordförande som i sin tur verkar som kommunens högste ordförande. 

Ytterliggare en likhet mellan nationell och lokal nivå skådas genom att titta på gruppen av 

”kommittéordföranden” som den verkligt verkställande makten i den enskilda kommunen. 

Man skall dock vara medveten om att dessa typer av jämförelser är mer av beskrivande art för 

att öka förståelsen om hur Sveriges kommuner är styrda. Bäck menar att denna parallell är 

något tvetydig då gruppen av de olika ”kommittéordförandena” enligt lag ej är erkänd som en 

kollektiv ”politiskkropp” och därmed finns det inget institutionellt ramverk för hur styret skall 

formeras och, om så blir fallet, upplösas.54    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
53 Bäck Hanna, 2003, sid. 48 
54 Bäck Hanna, 2003, sid. 48-49 
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2.2 Majoritetsförhållande i kommunfullmäktige  
 

2.2.1 Mandatperiod 1995-1998 

1994 års val innebar att Socialdemokraterna (s) åter tog makten på nationell nivå, vilket även 

återspeglades bland Sveriges kommuner. Totalt 141 kommuner hade numera socialistiskt 

styre och i 35 kommuner styrde socialistiska partier tillsammans med antingen något Lokalt 

parti eller med Miljöpartiet (mp). Borgerligt styre i de enskilda kommunerna hade jämfört 

med föregående mandatperiod minskat och återfanns efter 1994 års val i 47 kommuner runt 

om i Sverige. I 15 kommuner styrde nu borgerliga partier tillsammans med antingen något 

lokalt parti eller Miljöpartiet (mp).55 

 

Samlingsstyret i Sveriges kommuner fortsatte, jämfört med föregående mandatperiod, att 

minska och återfanns numera i endast 12 av landets kommuner. Antalet kommuner med 

blocköverskridande styre hade, i jämförelse med föregående mandatperiod, dock ökat 

betydligt. Från 7 efter 1991 års val till hela 38 kommuner efter 1994 års dito. Efter 1994 års 

val hade det dessutom blivit allt vanligare att de politiska blocken bildade koalitioner 

tillsammans med något Lokalt parti eller Miljöpartiet (mp) och i vissa enstaka fall även med 

dem bägge. Värt att nämna i sammanhanget är att antalet kommuner vid årsskiftet 1994/1995 

utökades från 286 till 288 stycken. Det var Bollebygd och Lekebergs kommun som genom 

delningar av Borås respektive Örebros kommun tillkom.56  

 

2.2.2 Mandatperiod 2007-2010 

2006 års val ledde till att de fyra borgerliga partierna57, vilka under valkampanjen valt att 

kalla sig ”Allians för Sverige”, tog makten på nationell nivå. Detta återspeglades likaså bland 

de enskilda kommuner landet runt. Rent borgerligt styre kan nu skådas i 99 av Sveriges 

kommuner samt att borgerliga partier i ytterliggare 58 kommuner regerar tillsammans med 

antingen Miljöpartiet (mp) eller något Lokalt parti. Rent socialistiskt styre finns efter 2006 års 

val i 54 kommuner runt om i landet och i ytterliggare 36 styr socialistiska partier tillsammans 

antingen Miljöpartiet (mp) eller något Lokalt parti. Samlingsstyret i Sveriges kommuner har 

efter 2006 års val minskat betydligt och återfinns numera i endast 1 kommun, Svedala 

                                                
55 Wångmar Erik, 2006, sid. 155-156 (Socialistiskt styre innebär antingen att Socialdemokraterna innehar egen 
majoritet eller att man styr tillsammans med Vänsterpartiet) 
56 Ibid 
57 Moderata Samlingspartiet (m), Kristdemokraterna (kd), Folkpartiet (fp) samt Centerpartiet (c). 
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kommun. Medan det blocköverskridande styret bland Sveriges kommuner hade ökat jämfört 

med mandatperioden 1995-1998 och kan numera urskiljas i 42 av landets kommuner.58  

 

Koalitionsteoretiskt sett kan observationer om olika typer av styren urskiljas, förändringar i 

antal hade dock skett jämfört med mandatperioden 1999-2002. Antalet kommuner med egen 

majoritet (e) i kommunfullmäktige uppgick efter 2006 års val till en siffra av 15 kommuner, 

vilket är en ökning med 6 kommuner jämfört med föregående mandatperiod. Minimum 

winning coalitions (mwc) skådas numera i 131 av landets kommuner jämfört med 150 under 

föregående mandatperiod, alltså har denna styrelseform minskat i de svenska kommunerna. 

Styrelseformen oversized government (og) har däremot ökat jämfört med mandatperioden 

1999-2002 och kan nu urskiljas i 166 kommuner landet runt. Minoritetsstyret (ms) har även 

detta ökat efter 2006 års val jämfört med mandatperioden 1999-2002 om än relativt 

marginellt, minoritetsstyre kan nu skådas i 28 av Sveriges kommuner jämfört med 23 under 

föregående mandatperiod. Dock skall det i sammanhanget tilläggas att skillnaden blir något 

större i och med det faktum att antalet kommuner utökades vid årsskiftet 2002/2003 från 289 

till 290 stycken. Det var Knivsta kommun som genom uppdelning av Uppsala kommun nu 

tillkom.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Databas för kommunalval 2006 
59 Ibid 
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2.3 Majoritetsförhållande i kommunfullmäktige – ett utgiftsperspektiv 
 

De kommunala utgifterna under mandatperioden 1995-1998 var spridda och rörde sig inom 

ett vitt spektra. Ett vitt spektra som hade varit komplext att beskriva och som därav gör att de 

kommunala utgifterna under mandatperioden 1995-1998 kommer att utgå från två år under 

denna mandatperiod, nämligen 1996 och 1997. Mått på kommunala utgifter kommer ges av 

totala kommunala utgifter (kr/inv.), kommunala utgifter för kulturverksamhet (kr/inv.) samt 

kommunala utgifter för fritidsverksamhet (kr/inv.).60 Nedan presenteras de resultat som dessa 

undersökningar gett. 

 

2.3.1 Totala kommunala utgifter (kr/inv.) 1996  

Totala kommunala utgifter under 1996 rörde sig i varje enskild kommun inom intervallet 24 

500-70 300 kr/inv. Totalt sett kunde flest antal kommuner urskiljas inom intervallet 26 900-34 

600 kr/inv., inte mindre än 120 kommuner spenderade så mycket per invånare räknat 1996. 

Utökar vi detta intervall till 24 500-44 800 kr/inv. inryms hela 262 kommuner av de 276 

undersökta. I endast 1 kommun spenderade invånarna mellan 65 300-70 300 kr/inv. 276 

undersökta kommuner under 1996 gör att undersökningen har ett totalt bortfall på 12 

kommuner.61 På nästföljande sida följer ett diagram som beskriver inom vilket intervall 

majoriteten av de enskilda kommunerna med respektive styre lade på totala kommunala 

utgifter (kr/inv.) 1996. Därefter följer en mer utförlig presentation av de svenska 

kommunernas totala kommunala utgifter (kr/inv.) 1996.62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Kommundatabasen Kfakta06, sid. 34-35 
61 Ibid 
62 Kommundatabasen Kfakta06, sid. 34 



Statsvetenskap C (PO5363)  Marc Gudmundsson  
Uppsatskurs   

 24 

Figur 1.  Majoritet av kommuner med specifikt styre kontra totala kommunala utgifter 

(kr/inv.) 1996.63 

Totala kommunala utgifter 1996 (kr/inv.) 

   

      65 200- 70 200 

      55 100-60 100 

      50 000-55 000 

      44 900-49 900 

      39 800-44 800 

      34 700- 39 700 

      29 600- 34 600 

      24 500-29 500  

  

 

 

 

Ovanstående figur visar att majoriteten av de kommuner som efter 1994 års val hade ett parti 

med egen majoritet (e) i kommunfullmäktige spenderade totalt sett mellan 34 700-39 700 

kr/inv. i kommunala utgifter 1996. De flesta kommuner med ett minoritets-, koalitions- eller 

blocköverskridandestyre spenderade i storleksordningen 29 600-34 600 kr/inv. i totala 

kommunala utgifter 1996.64      

 

2.3.1.1 Egen majoritet (E) 

I kommuner där Socialdemokraterna (s) innehade majoriteten av platserna i 

kommunfullmäktige låg de totala kommunala utgifterna mellan 29 600 och 60 100 kr/inv. 

medan styret som sådant kunde urskiljas i 92 av de 276 undersökta kommunerna. Flest antal, 

35 stycken, av de socialdemokratiskt enpartistyrda kommunerna kunde skönjas i intervallet 34 

700-39 700 kr/inv. och hela 84 av dessa kommuner urskiljdes om intervallet utökades till 29 

600-44 800 kr/inv. Resterande 8 kommuner infångas i intervallet 44 900-60 100 kr/inv. och 

endast 1 kommun med detta enpartistyre befann sig i intervallet 55 100-60 100 kr/inv., ingen 

av dessa kommuner skådades därmed i undersökningens högsta intervall (65 300-70 300 

kr/inv.). Även Moderata Samlingspartiet (m) innehade egen majoritet (e) i ett fåtal kommuner 

                                                
63 Kommundatabasen Kfakta06, sid. 34 
64 Ibid 

Majoritetsförhållande i 
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runt om i Sverige år 1996. 2 svenska kommuner med ett sådant styre kunde urskiljas 1996 och 

dess totala kommunala utgifter räknat i kr/inv. låg på en relativt låg nivå jämfört med 

kommuner med andra majoritetsförhållanden i kommunfullmäktige under detta 

undersökningsår. De 2 kommunerna inrymdes inom intervallet 24 500-34 600 kr/inv. och 

hörde därmed till de kommuner som spenderade minst i kr/inv. räknat i fråga om de totala 

kommunala utgifterna.65        

 

2.3.1.2 Minoritetsstyre (MS) 

Tittar vi istället på kommuner där ett minoritetsstyre (ms) rådde år 1996 så kan det sägas att 

ett sådant styre endast kunde urskiljas i 9 av de kommuner som undersökningen omfattade. 8 

av dessa kommuner befann sig inom intervallet 29 600-34 600 kr/inv. och endast 1 kommun 

med detta styre hade något högre totala kommunala utgifter än övriga genom att befinna sig i 

intervallet 34 700-39 700 kr/inv.66    

 

2.3.1.3 Koalitionsstyre (K) 

Kommuner med en ”vänsterkoalition” (k)67 vid makten var år 1996 69 till antalet. Hela 65 av 

dessa 69 kommuner befann sig inom intervallet 29 600-44 800 kr/inv. 1 kommun kunde 

skådas i det lägsta intervallet, 24 500-29 500 kr/inv. medan resterande 3 kommuner hade 

något högre totala kommunala utgifter och kunde urskiljas inom intervallet 44 900- 55 000 

kr/inv. Borgerliga koalitioner (k) sågs år 1996 i 64 kommuner runt om i landet.  54 av dessa 

hade totala kommunala utgifter inom intervallet 24 500-39 700 kr/inv. 9 kommuner befann 

sig i intervallet 39 800-49 900 kr/inv. medan 1 kommun urskiljdes i det högsta intervallet, 65 

300-70 300 kr/inv.68 

 

2.3.1.4 Blocköverskridandestyre (B) 

Det blocköverskridande (b) styret bland Sveriges kommuner 1996 uppgick, som tidigare 

nämnts, till 38 kommuner med ett sådant styre69. 36 av dessa 38 kommuner hade totala 

kommunala utgifter år 1996 som låg inom intervallet 24 500-39 700 kr/inv. medan resterande 

2 kommuner kunde urskiljas inom intervallet 39 800-49 900 kr/inv.70    

                                                
65 Kommundatabasen Kfakta06, sid. 34 
66 Ibid 
67 Socialdemokraterna (s), Vänsterpartiet (v) och Miljöpartiet (mp) som på olika sätt bildar en koalition 
tillsammans. 
68 Kommundatabasen Kfakta06, sid. 34 
69 Se under rubrik ”2.2.1 Mandatperiod 1995-1998” 
70 Kommundatabasen Kfakta06, sid. 34 



Statsvetenskap C (PO5363)  Marc Gudmundsson  
Uppsatskurs   

 26 

2.3.1.5 Annat styre 

Slutligen kan det nämnas att Vänsterpartiet (v) tillsammans med Miljöpartiet (mp) och något 

Lokalt parti (lp) regerade i 2 av de totalt 276 undersökta 1996. Dessa 2 kommuner hade totala 

kommunala utgifter som låg inom intervallet 34 700-44 800 kr/inv.71   

 

Tabellen (tabell 1) på nästföljande sida ger en sammanfattande bild över av vad som 

beskrivits på sidorna 23-26 i denna uppsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
71 Ibid 
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Tabell 1: Totala kommunala utgifter (kr/inv.) 1996 och kommunalt styre efter 1994 års 

val.72 

 

2.3.2 Utgifter för kommunal kulturverksamhet (kr/inv.) 1997 

År 1997 sträckte sig utgifterna för kommunal kulturverksamhet från 340 kr/inv. till 1842 

kr/inv. bland de 287 undersökta kommunerna. 205 av dessa 287 kommuner spenderade 

mellan 340-840 kr/inv. 78 av de undersökta kommunerna kunde urskiljas inom intervallet 

841-1341 kr/inv. medan de återstående 4 kommunerna spenderade mellan 1342-1842 kr/inv. 

Att 287 kommuner ingick i undersökning medför att det totala bortfallet var 1 kommun.73 På 

nästföljande sida följer ett diagram som beskriver inom vilket intervall majoriteten av 

kommunerna med respektive styre lade på utgifter för kommunal kulturverksamhet (kr/inv.) 

                                                
72 Kommundatabasen Kfakta06, sid. 34 
73 Ibid 
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1997. Därefter följer en mer utförlig presentation av kommunernas utgifter för kommunal 

kulturverksamhet (kr/inv.) 1997. 

 

Figur 2: Majoritet av kommuner med specifikt styre kontra utgifter för kommunal 

kulturverksamhet (kr/inv.) 1997.74  

 

Utgifter för kommunal kulturverksamhet (kr/inv.) 1997 

 

1342-1842 

 

 

841-1341 

 

 

340-840 

  

  

 

Ovanstående figur (figur 2) visar att majoriteten av kommunerna spenderade 340-840 kr/inv. 

för kommunala kulturverksamhet år 1997 oavsett vilket typ av styre som rådde i den enskilda 

kommunen.75    

 

2.3.2.1 Egen majoritet (E) 

De kommuner där Socialdemokraterna (s) hade egen majoritet (e) vid denna undersökning var 

97 till antalet. 53 av dessa kommuner befann sig i intervallet 340-840 kr/inv. och utökar vi 

intervallet till 340-1341 kr/inv. inbegrips hela 94 av dessa kommuner. Återstående 3 

kommuner urskiljs i det högsta intervallet, 1342-1842 kr/inv. Moderata Samlingspartiet (m) 

innehade egen majoritet (e) i 2 kommuners kommunfullmäktige 1997. Båda dessa kommuner 

hade utgifter för kommunalverksamhet år 1997 som ingick i denna undersöknings lägsta 

intervall, 340-840 kr/inv.76 

 

                                                
74 Kommundatabasen Kfakta06, sid. 34 
75 Ibid 
76 Ibid 
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2.3.2.2 Minoritetsstyre (MS) 

I 9 av de undersökta kommunerna rådde minoritetsstyre (ms) år 1997. 6 av dessa kommuner 

placerade sig i intervallet 340-840 kr/inv. medan resterande 3 kommuner befann sig i 

intervallet 841-1341 kr/inv.77 

 

2.3.2.3 Koalitionsstyre (K) 

”Vänsterkoalitioner (k)”78 kunde i denna undersökning urskiljas bland 71 kommuner runt om 

i Sverige. 50 av dessa kommuner spenderade mellan 340-840 kr/inv. och resterande 21 

kommuner befann sig inom intervallet 841-1341 kr/inv. Ingen av kommunerna med detta 

styre spenderade så pass mycket i kommunala kulturutgifter (kr/inv.) att man hamnade i det 

högsta intervallet, 1342-1842 kr/inv. Borgerliga koalitioner (k) fanns 67 av de undersökta 

kommunerna. Hela 61 av dessa spenderade mellan 340-840 kr/inv., 5 kommuner spenderade 

mellan 841-1341 kr/inv. och enbart 1 kommun med detta majoritetsförhållande i 

kommunfullmäktige befann sig i undersöknings högsta intervall och spenderade därmed 

mellan 1342-1842 kr/inv. i kommunala kulturutgifter 1997.79 

 

2.3.2.4 Blocköverskridande styre (B) 

Blocköverskridande styre (b) sågs i totalt 39 kommuner av de total 287 kommuner som 

undersökningen omfattar. Det största flertalet av dessa, 33 stycken, spenderade mellan 340-

840 kr/inv. för kommunal kulturverksamhet. Resterande 6 kommuner spenderade i 

storleksordningen 841-1341 kr/inv.80  

 

2.3.4.5 Annat styre 

2 kommuner med ett styre bestående av Vänsterpartiet (v), Miljöpartiet (mp) och något 

Lokaltparti (lp) kunde urskiljas i undersökningen. Båda dessa kommuner hade utgifter för 

kommunal kulturverksamhet som låg i intervallet 841-1341kr/inv.81 

 

Tabellen (tabell 2) på nästföljande sida ger en sammanfattande bild över vad som om utgifter 

för kommunal kulturverksamhet (kr/inv.) beskrivits på sidorna 27-29 i denna uppsats.  

                                                
77 Kommundatabasen Kfakta06, sid. 34 
78 Socialdemokraterna (s), Vänsterpartiet (v) och Miljöpartiet (mp) som på olika sätt bildar en koalition 
tillsammans. 
79 Kommundatabasen Kfakta06, sid. 34 
80 Ibid 
81 Ibid 
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Tabell 2: Utgifter för kommunal kulturverksamhet (kr/inv.) 1997 och kommunalt styre 

efter 1994 års val.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Utgifter för kommunal fritidsverksamhet (kr/inv.) 1997 

Utgifter för kommunal fritidsverksamhet år 1997 låg bland de 287 undersökta kommunerna 

mellan 230-2233 kr/inv. 170 av kommunerna spenderade mellan 731-1231 kr/inv., 54 

kommuner mellan 230-730 kr/inv. och 56 kommuner spenderade totalt 1232-1732 kr/inv. 

Resterande 7 kommuner urskiljs i det högsta intervallet och spenderade därmed mellan 1733-

2233 kr/inv. Totalt omfattade denna undersökning 287 kommuner, vilket medför ett totalt 

bortfall på 1 kommun.83 På nästföljande sida följer ett diagram som beskriver inom vilket 

intervall majoriteten av de enskilda kommunerna med respektive styre lade på utgifter för 

kommunal fritidsverksamhet (kr/inv.) 1997. Därefter följer en mer utförlig presentation av de 

svenska kommunernas utgifter för kommunal fritidsverksamhet (kr/inv.) 1997. 

 

 

 

 

 

 

                                                
82 Kommundatabasen Kfakta06, sid. 34 
83 Kommundatabasen Kfakta06, sid. 35 
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Figur 3: Majoritet av kommuner med specifikt styre kontra utgifter för kommunal 

fritidsverksamhet (kr/inv.) 1997.84 
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Ovanstående figur (figur 3) visar att majoriteten av kommunerna spenderade mellan 730-1231 

kr/inv. för kommunal fritidsverksamhet 1997 oavsett vilket typ av styre om rådde i den 

enskilda kommunen.85  

 

2.3.3.1 Egen majoritet (E) 

Partier med egen majoritet (e) i kommunfullmäktige kunde urskiljas i 99 av de 287 

undersökta kommunerna. Merparten av dessa, 51 stycken, spenderade mellan 731-1231 

kr/inv. för kommunal fritidsverksamhet, 35 mellan 1232-1732 kr/inv. och de resterande 12 

fördelade sig mellan de lägsta och högsta intervallet. 7 kommuner inom intervallet 230-730 

kr/inv. samt 5 kommuner inom intervallet 1733-2233 kr/inv. 86 

 

2.3.3.2 Minoritetsstyre (MS) 

Kommuner med minoritetsstyre (ms) var vid undersökningens genomförande 9 till antalet. 8 

av dessa spenderade mellan 731-1231 kr/inv. och 1 kommun mellan 230-730 kr/inv.87 

 

 
                                                
84 Kommundatabasen Kfakta06, sid. 35 
85 Ibid 
86 Ibid 
87 Ibid 
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2.3.3.3 Koalitionsstyre (K) 

”Vänsterkoalitioner (k)”88 som innehade majoriteten kommunfullmäktige kunde ses i 71 

kommuner runt om i landet i denna undersökning. 49 av dessa kommuner spenderade mellan 

731-1231 kr/inv., 10 kommuner mellan 230-730 kr/inv. och de återstående 11 mellan 1232-

2233kr/inv. Ingen kommun med detta styre spenderar alltså så mycket på kommunal 

fritidsverksamhet att man befann sig i det högsta intervallet. Borgerliga koalitioner (k) var av 

de totalt undersökta kommunerna 67 stycken. 36 av dessa spenderade mellan 731-1231 kr/inv. 

medan ytterliggare 25 urskiljdes inom intervallet 230-730 kr/inv. Resterande 6 kommuner 

spenderade mellan 1232-1732 kr/inv., inte heller kommuner med en borgerlig koalition vid 

makten spenderade alltså inte så pass mycket på kommunal fritidsverksamhet att man befann 

sig i undersökningens högsta intervall.89 

 

2.3.3.4 Blocköverskridande styre (B) 

Det blocköverskridande styret (b) bland Sveriges kommuner uppgick till 39 stycken i denna 

undersökning. Varav 26 kommuner hade utgifter för kommunal fritidsverksamhet som 

placerade dem i intervallet 731-1231 kr/inv. år 1997. 10 kommuner befann sig inom 

intervallet 230-730 kr/inv. medan resterande 3 kommuner skådades inom intervallet 1232-

1732 kr/inv.90 

 

2.3.3.5 Annat styre 

Kommuner med s k ”annat styre” var i denna undersökning 2 till antalet. Det var 

Vänsterpartiet (v), Miljöpartiet (mp) samt något Lokalt parti (lp) som i dessa kommuner satt 

vid makten. 1 av dessa kommuner befann sig i det lägsta intervallet och spenderade därmed 

mellan 230-730 kr/inv. för kommunal fritidsverksamhet medan 1 kommun befann sig i det 

högsta intervallet och spenderade därmed mellan 1733-2233 kr/inv.91 

 

Tabellen (tabell 3) på nästföljande sida ger en sammanfattande bild över vad som om utgifter 

för kommunal fritidsverksamhet (kr/inv.) beskrivits på sidorna 30-32 i denna uppsats.  

 

                                                
88 Socialdemokraterna (s), Vänsterpartiet (v) och Miljöpartiet (mp) som på olika sätt bildar en koalition 
tillsammans. 
89 Kommundatabasen Kfakta06, sid. 35  
90 Ibid 
91 Ibid 
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Tabell 3: Utgifter för kommunal fritidsverksamhet (kr/inv.) och kommunalt styre efter 

1994 års val.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
92 Kommundatabasen Kfakta06, sid. 35 
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Som mått på de kommunala utgifterna under mandatperioden 2007-2010 har de enskilda 

kommunernas resultatbudget för 2007 samt den beräknade nettokostnaden för den 

kommunala verksamheten (kkr/inv.) under 2007 använts. 2007 års resultatbudget har använts 

som utgiftsmått under denna mandatperiod då bokslut för 2007 i skrivandets stund ej har 

gjorts och att detta utgiftsmått därför är det enda användbara. De beräknade nettokostnaderna 

för den kommunala verksamheten (kkr/inv.) 2007 används som ett komplimenterande mått 

för att om möjligt kunna se skillnader mellan beräknade nettokostnader (kkr/inv.) och olika 

styrelseformer bland Sveriges kommuner.93 Nedan följer en presentation av de resultat som 

dessa undersökningar gett. 

 

2.3.4 Kommunal budget  

”Budgeten framställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av 

fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige” (8 

kap. 8 paragrafen KL 1991:900). Så står det skrivit i den svenska kommunallagens åttonde 

paragraf från 1991 och är av absolut intresse för denna undersökning då val av ny fullmäktige 

förrättades den 17 september 2006.94  

 

Sveriges kommuner skall varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår, även 

kallat budgetår. Den upprättade budgeten skall även innehålla en plan för verksamheten och 

ekonomin under budgetåret och ytterliggare två år framåt. Budgeten skall alltså innehålla en 

plan för ekonomin under en period av tre år där budgetåret alltid skall vara periodens första. I 

planen skall skattesatsen och de ekonomiska anslagen anges samt hur verksamheten skall 

finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid kalenderårets (budgetårets) 

slut.95  

 

Enligt regeringens proposition 2003/2004:105 om god ekonomisk hushållning som kom att 

gälla från och med 1 december 2004 (budget- och redovisningsåret 2005), utökades kravet på 

mål och riktlinjer. Förslaget betonar att mål och riktlinjer i den budget som av den enskilda 

kommunen sätts ihop skall uppnå en hög grad av realism och handlingsberedskap. Ett klart 

samband måste alltså finnas mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. 

Tidsfristen att återställa ett negativt resultat kom också att ändras genom denna proposition 

                                                
93 www.skl.se 
94 Lindblom H. Per, 2005, sid. 156 (Kommunallag 1991:900) 
95 www.skl.se 
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(2003/2004:105), en tidsfrist som förlängdes med ett år och som nu innebär att den enskilda 

kommunen inom en treårsperiod måste återställa ett negativt resultat, där året som detta 

uppstod räknas som ”år 1”. Kommunfullmäktige får dock besluta om att ett negativt resultat ej 

behöver regleras om synnerliga skäl föreligger. Ett sådant synnerligt skäl kan exempelvis vara 

större omstruktureringskostnader i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning som kan vara 

fallet när en kommun genom befolkningsminskning behöver omstrukturera sin verksamhet för 

att minska kostnaderna.  Ett annat sådant skäl skulle kunna vara att den enskilda kommunen 

byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta framtida kostnadsökningar eller 

intäktsminskningar etc. Kommuner som använder sig av regeln om synnerliga skäl i sin 

budget är dock tvungna att redovisa motiven för detta. Enligt kommunallagens 8 kap. 5 b 

paragrafen krävs dessutom särskilda beslut av kommunfullmäktige för att det negativa 

resultatet ej skall regleras.96 

 

Om en enskild kommun konstaterar att man har ett underskott i budgeten vid bokslut under ett 

specifikt år skall kommunfullmäktige anta en åtgärdsplan för hur återställandet skall ske. En 

plan som skall presentera genomtänkta och genomförbara åtgärder för att täcka hela det 

belopp som skall regleras. Dessutom skall det tydligt framgå hur dessa åtgärder skall 

genomföras. Åtgärdsplanen skall sedan följas upp kontinuerligt och återrapportering till 

kommunfullmäktige skall ske om planen inte hålls. Beslut om åtgärdsplan bör fattas av 

kommunfullmäktige direkt i samband med att det negativa resultatet konstaterats och absolut 

senast vid det fullmäktigesammanträde som följer det sammanträde som behandlat det 

specifika årets lagreglerade delårsrapport.97 

 

2.3.5 Svenska kommuners resultatbudget 2007 

Med detta som bakgrund ter det sig nu intressant att titta på de enskilda kommunernas 

resultatbudget för 2007. Denna undersökning omfattade 276 av landets 290 kommuner, det 

totala bortfallet i denna undersökning var således 14 kommuner. Av dessa 276 kommuner var 

det endast 5 kommuner som budgeterat med ett negativt resultat98 i 2007 års resultatbudget 

och av dessa 5 var det 2 kommuner som refererade till kommunallagens 8 kap. 5 b paragrafen 

om ”synnerliga skäl”. Majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige och därmed styret i dessa 

enskilda kommuner är dock av varierande art. 2 av dessa 5 kommuner styrs efter 2006 års val 

                                                
96 www.skl.se 
97 Ibid 
98 Negativt resultat = Kostnaderna överskrider intäkterna under en given period.  
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av ett ”oversized government (og)”, ytterliggare 2 av en ”minimum winning coalition (mwc)” 

och i 1 kommun råder ”minoritetsstyre (ms)”. Vidare kan det nämnas att ytterliggare 7 

kommuner utöver nyss sagda 5 har budgeterat med resultat lika med 0, enligt 2007 års 

resultatbudget. Även bland dessa var styret av skiftande art. ”Oversized government (og)” 

urskiljs i 3 av de 7 kommunerna och de resterande 4 kommunerna styrs efter 2006 års val av 

en ”minimum winning coalition (mwc)”. I denna undersöknings övriga kommuner (264 

stycken) skådades alltså därmed ett positivt resultat99 i 2007 års resultatbudget.100  

 

2.3.6 Beräknad nettokostnad för kommunal verksamhet 2007 

Som ytterliggare ett mått kommunernas utgifter efter 2006 års val har den beräknade 

nettokostnaden för den kommunala verksamheten (kkr/inv.) i varje enskild kommuns budget 

för 2007 använts. Att jämföra alla Sveriges 290 kommuner med varandra var i detta avseende 

en alltför övermäktig uppgift varför ett strategiskt urval på 48 av landets kommuner gjordes. 

Ett strategiskt urval som sökte till att fånga in kommuner med olika typer av 

majoritetsförhållanden i kommunfullmäktige från olika delar av landet.101 Tabellen nedan 

(tabell 4) ger en översiktlig bild över detta urval.   

 

Tabell 4: Strategiskt urval bland Sveriges kommuner 2007.102 

 
Kommun Verksamhetens 

nettokostnader 
efter avskr. o 
nedskriv. 
(Kkr/inv.) 

Typ av styre 

Arjeplog 50 000  MWC 
Boden 50 000  OG 
Boxholm 90 000  E 
Bromölla 40 000  E 
Danderyd 40 000  OG 
Eslöv 40 000  MS 
Falköping 40 000  MS 
Falun 40 000   MWC 
Gotland 60 000   MWC 
Grästorp 40 000  OG 
Göteborg 40 000   MWC 
Helsingborg 50 000   MWC 

                                                
99 Positivt resultat = Intäkterna överskrider kostnaderna under en given period. 
100 Databas för kommunalval 2006 samt www.skl.se 
101 www.skl.se 
102 Databas för kommunalval 2006 samt www.skl.se 
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Herrljunga 40 000   MS 
Hällefors 40 000  MS 
Härnösand 40 000   MWC 
Höganäs 40 000   OG 
Hörby 20 000   OG 
Kalix 40 000  OG 
Karlsborg 40 000  OG 
Karlskoga 40 000  E 
Karlskrona 40 000   MS 
Katrineholm 40 000  OG 
Klippan 40 000   MWC 
Kungsbacka 40 000   OG 
Kävlinge 10 000  MS 
Laholm 40 000   OG 
Landskrona 40 000   MS 
Luleå 40 000   E 
Lycksele 50 000   OG 
Malmö 40 000  MWC 
Mariestad 40 000   MS 
Oskarshamn 40 000   MS 
Simrishamn 40 000  MWC 
Skellefteå 30 000   E 
Staffanstorp 30 000   OG 
Strömstad 40 000   MWC 
Södertälje 40 000   MS 
Tierp 40 000  MS 
Tjörn 40 000   OG 
Trelleborg 40 000  MS 
Uddevalla 40 000   MWC 
Umeå 40 000   MS 
Varberg 40 000  MWC 
Vellinge 30 000   E 
Vårgårda 40 000   OG 
Örnsköldsvik 40 000  E 
Östersund 40 000  MWC 
Övertorneå 50 000  MWC 
 
 
Summa: 
 
E:  7st 
MWC: 14st 
OG: 14st 
MS: 13st 
 
 
Ovanstående tabell visar vilka kommuner som omfattats av det strategiska urvalet, hur stora 

de beräknade nettokostnaderna för den kommunala verksamheten (efter av- och 
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nedskrivningar103) är räknat i kkr/inv. samt vilket majoritetsförhållande som råder i varje 

enskild kommuns kommunfullmäktige. Rent konkret kan det i tabellen skönjas att Boxholm 

var den kommun som i detta urval beräknade med störst kommunala nettokostnader i 

förhållande till kommunens folkmängd under 2007 (ca. 90 000 kkr/inv.) med Gotland som 

tvåa i denna statistik (ca. 60 000 kkr/inv.). Lägst beräknad nettokostnad enligt 2007 års 

resultatbudget hade i detta urval Kävlinge kommun (10 000 kkr/inv.).104 

 

Kommuner där ett enskilt parti innehade egen majoritet (e) i kommunfullmäktige var i urvalet 

7 till antalet. Av dessa 7 kommuner uppgick de beräknade nettokostnaderna för den 

kommunala verksamheten till som högst ca. 90 000 kkr/inv. (Boxholm) och som lägst ca. 

30 000 kkr/inv. (Vellinge och Skellefteå). Övriga 4 kommuner hade beräknade nettokostnader 

som uppgick till ca. 40 000 kkr/inv.105 

 

Urvalskommuner med ett oversized government (og) styre var totalt 14 stycken. Den högst 

beräknade nettokostnaden för den kommunala verksamheten med detta styre uppgick till ca. 

50 000 kkr/inv. (Boden och Lycksele) varav den lägsta uppgick till uppgick till ca. 20 000 

kkr/inv. (Hörby). 1 kommun hade beräknade nettokostnader som enligt 2007 års 

resultatbudget uppgick till ca. 30 000 kkr/inv. (Staffanstorp) medan resterande 10 kommuners 

beräknade nettokostnader uppgick till ca. 40 000 kkr/inv.106 

 

Minoritetsstyre (ms) rådde efter 2006 års val i 13 av de kommuner som ingick i detta urval. 

12 av dessa hade beräknad nettokostnad för kommunal verksamhet 2007 som uppgick till ca. 

40 000 kkr/inv. 1 enskild kommun skiljde sig därmed från denna mängd och hade beräknade 

nettokostnader som uppgick till ca. 10 000 kkr/inv. (Kävlinge).107 

 

Slutligen omfattas det strategiska urvalet av kommuner där en minimum winning coalition 

(mwc) innehar majoriteten i kommunfullmäktige. Urvalet omfattade 14 sådana kommuner 

och bland dessa uppgick den beräknade nettokostnaden för kommunal verksamhet till som 

högst ca. 60 000 kkr/inv. (Gotland). 3 kommuner hade beräknade nettokostnader som uppgick 

till ca. 50 000 kkr/inv. (Arjeplog, Helsingborg och Övertorneå). Övriga 10 kommuner med 

                                                
103 Värdeminskning av kommunens tillgångar (ex. datorer, kopiatorer etc.). 
104 Databas för kommunalval 2006 samt www.skl.se 
105 Ibid 
106 Ibid 
107 Ibid 
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detta styre hade beräknade nettokostnader för kommunal verksamhet 2007 som uppgick till 

ca. 40 000 kkr/inv.108                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
108 Databas för kommunalval 2006 samt www.skl.se 
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3.1 Avslutande slutsatser 
3.1.1 Slutsats 

Denna uppsats övergripande problemformulering handlade om att undersöka om kommuner 

styrda av en koalition av partier i Sverige tenderar att spendera mer än kommuner med något 

annat typ av styre. En problemformulering som tar fäste i den tidigare forskning som inom 

området bedrivits på nationell nivå, forskning som påvisat ett samband mellan koalitioner och 

höjda statsutgifter109. För att besvara denna övergripande problemformulering formulerades 

ett mer precist syfte, ett syfte som sökte till att utreda om det är så att kommuner med ett 

koalitionsstyre spenderar mer än kommuner med ett annat typ av styre efter 1994 och 2006 

års val110. Även tre s k ”underfrågeställningar” ställdes för att besvara dels den övergripande 

problemformuleringen och uppsatsens syfte, frågeställningar som ansågs vara adekvata för att 

undersöka detta fenomen111. Slutligen formulerades en hypotes där det antogs att kommuner 

styrda av en koalition av partier har en tendens att spendera mer än kommuner med något 

annat styre med hänsyn till tidigare forskning på området112. 

 

Med detta som bakgrund ter det sig nu intressant att dra generella slutsatser om den 

övergripande problemformuleringen genom att åter lyfta uppsatsen till en mer allmän och 

teoretisk intressant nivå. Låt oss börja med att analysera de enskilda kommunernas 

spenderingsbenägenhet under mandatperioden 1995-1998. I fråga om totala kommunala 

utgifter (kr/inv.), där 1996 använts som mätår, kan det sägas att majoriteten av kommunerna 

där ett enda parti innehade egen majoritet (e) i kommunfullmäktige spenderade mer än 

majoriteten av kommunerna med något annat typ av styre. I detta avseende spenderade alltså 

flertalet av alla kommuner styrda av någon typ av koalition efter 1994 års val mindre än 

flertalet av de kommuner styrda av ett enda parti. Övrigt att notera utifrån denna jämförelse är 

att flertalet kommuner med minoritetsstyre (ms) och med ett blocköverskridande (b) 

spenderade i termer av totala kommunala utgifter (kr/inv.) år 1996 inom samma intervall som  

flertalet av de svenska kommunerna styrda av en koalition av partier. Av detta kan slutsatsen 

dras att enskilda kommuner styrda av koalitioner ej tenderar att spendera mer än kommuner 

med något annat typ av styre utan snarare tvärtom i förhållande till kommuner som har ett 

                                                
109 Se rubrik ”Koalitioner-en inledning” för detaljerad beskrivning av uppsatsens övergripande 
problemformulering. 
110 Se rubrik ”1.4 Uppsatsens syfte” för detaljerad beskrivning av uppsatsens syfte. 
111 Se rubrik ”1.5 Uppsatsens frågeställningar” för detaljerad beskrivning av uppsatsens ”underfrågeställningar”.  
112 Se rubrik ”1.6 Hypoteser” för detaljerad beskrivning av uppsatsens hypoteser. 
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parti med egen majoritet (e) i kommunfullmäktige. Det finns givetvis enskilda kommuner som 

skiljer sig från denna mängd och framförallt bör det nämnas att en enskild kommun 

spenderade i undersökningen högsta intervall (65 200-70 200 kr/inv.). Denna kommun styrdes 

dock av en koalition och blir därmed ett s k avvikande fall. Ett avvikande fall som dock ej 

rubbar den generella slutsats som ovan dragits utifrån detta mått på kommuners 

spenderingsbenägenhet i förhållande till dess styre då denna enskilda kommun utgör ett en 

liten andel av totalt antal undersökta kommuner. 

 

Ytterliggare ett mått på de enskilda kommunernas spenderingsbenägenhet under 

mandatperioden 1995-1998 var utgifter för kommunal kulturverksamhet 1997. Genom att 

studera hur mycket de enskilda kommunerna lade på kommunal kulturverksamhet i 

förhållande till dess ”styrelseskick” kunde inget samband mellan koalitionsstyren och ökade 

utgifter gentemot andra styren urskiljas. Oberoende hur majoritetsförhållandet såg ut i 

kommunfullmäktige spenderade majoriteten av de enskilda kommunerna som ingick i 

undersökningen inom samma intervall. Vid ytterliggare granskning finner man att andelen 

kommuner styrda av ett enda parti är större än andelen kommuner med något annat styre i 

såväl undersökningens andra (841-1341 kr/inv.) som tredje (1342-1842 kr/inv.) intervall. 

Slutsatsen som utifrån dessa resultat därmed kan dras är återigen att koalitioner ej tenderar att 

spendera mer än kommuner med andra typer av styren utan snarare tvärtom i förhållande till 

kommuner där ett enda parti innehar egen majoritet (e) i kommunfullmäktige.     

 

Ett tredje mått på kommunernas spenderingsbenägenhet under mandatperioden 1995-1998 var 

utgifter för kommunal fritidsverksamhet (kr/inv.) 1997. Inte heller genom detta mått kunde 

något samband mellan koalitionsstyren och ökade utgifter gentemot andra typer av styren 

skådas. Istället stärks de slutsatser som genom ovanstående undersökningar kunnat dras, 

nämligen att enskilda kommuner styrda av en koalition av partier ej spenderar mer än 

kommuner med andra typer av styren. Även denna undersökning visar att andelen kommuner 

där ett enda parti innehar egen majoritet (e) i kommunfullmäktige tenderar att spendera mer 

än kommuner med ett koalitions- (k) minoritets- (ms) eller blocköverskridandestyre (b). 

 

Även mandatperiod 2007-2010 ingick i denna uppsats för att få ytterliggare mått på de 

enskilda kommunernas spenderingsbenägenhet. Dessa mått bestod i de enskilda 

kommunernas resultatbudget för 2007 samt de beräknade nettokostnaderna för den 

kommunala verksamheten räknat i kkr/inv. i denna budget. Tittar vi på kommunernas 
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resultatbudget för 2007 var det endast 5 kommuner som budgeterat med ett underskott, av 

vilka 4 kommuner styrdes av någon typ av koalition.  Ytterliggare 7 kommuner budgeterade 

med ett resultat lika med noll, kommuner som alla har ett koalitionsstyre. Frågan är då hur 

man skall ställa sig till detta. För visst är det så att budgeterade underskott och budgetar utan 

vinst till största del (1 kommun av dessa innehar minoritetsstyre) urskiljdes bland enskilda 

kommuner styrda av en koalition av partier. Faktum är dock att dessa utgör en liten andel av 

de kommuner som ingick i undersökningen. Av totalt 276 undersökta kommuner utgjorde 

dessa 11 av dem, vilket innebär en andel av ca. 4%. Tittar vi på enbart de kommuner som 

budgeterade med underskott i 2007 års resultatbudget blir andelen ännu lägre och hamnar på 

knappt 2% av undersökta kommuner. Med detta sagt dras slutsatsen att de enskilda 

kommunernas resultatbudget för 2007 som mått på kommunernas spenderingsbenägenhet i 

förhållande till dess styre inte skiljer koalitioner från andra typer av styren på ett signifikant 

sätt. Koalitioner av partier tenderar alltså till absolut största del att ej budgetera med 

underskott och därmed ej spendera mer än andra typer av kommunala styren enligt 2007 års 

resultatbudget. 

 

Som ett avslutande och andra mått på hur mycket de enskilda kommunerna spenderar 

användes under mandatperiod 2007-2010 de beräknade nettokostnaderna för kommunal 

verksamhet (kkr/inv.) 2007. Genom att studera dessa kan det konstateras att den absoluta 

majoriteten (ca. 88%) av undersökta kommuner hade beräknade nettokostnad mellan 40 000 – 

60 000 kkr/inv. Kommuner där alla typer av styren var representerade, ingen signifikant 

skillnad mellan kommuner styrda av en koalition av partier och kommuner med ett annat typ 

av styre och deras beräknade nettokostnader för kommunal verksamhet (kkr/inv.) enligt 2007 

års budget kan därmed ej urskiljas. För att påvisa detta samband ytterliggare kan det nämnas 

att den kommun som hade högst beräknade nettokostnader för kommunal verksamhet 

(kkr/inv.) enligt 2007 års budget (90 000 kkr/inv.) styrdes av ett enda parti med egen majoritet 

(e) i kommunfullmäktige. Den slutsats som utifrån detta mått därmed kan dras är återigen att 

kommuner med ett koalitions styre ej tenderar att spendera mer än kommuner med något 

annat typ av styre.              

 

”Koalitioner – ett kostsamt fenomen?”, så löd denna uppsats huvudrubrik. Genom i uppsatsen 

presenterade undersökningsresultat och ovan dragna slutsatser för varje specifik undersökning 

kan den slutgiltiga och övergripande slutsatsen dras att koalitioner ej tenderar att vara just ett 

”kostsamt fenomen” på kommunal nivå i Sverige jämfört med kommuner med något annat 
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typ av styre. Uppsatsens hypotes förkastas därmed. En slutsats som dras då samtliga 5 

undersökningar i denna uppsats uppvisar ett sådant resultat. 
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