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Abstract 

For a long time economic tax equalization system in Sweden has been creating dispute between 

Swedish communities. Despite the main purpose of the system - to reduce disparities and create 

equal economic opportunities for all communities – some regions were not satisfied.  

The main purpose of this study is to determine what extant has equalization tax on investment 

spending of Danderyd municipality during 2000-2010 year period. The study is based on annual 

reports and personal interviews. The theoretical frame of the investigation is founded on 

Fjertorp's classification of investments and public choice theory.  

The investigation shows that there were no significant changes neither in investment spending or 

equalization tax during 2000-2010 period, even after the last changes of economic tax 

equalizations system in 2005. This study also showed that the equalization tax had no impact on 

investment spending in Danderyd community during 2000-2010 year period. In my opinion 

negative attitude towards tax equalization system occurs because of ideology and politics as 

whole.  

 

Keywords: economic tax equalization system, equalization tax, investment spending, community. 
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1. Introduktion 

Uppsatsen börjar med ett introduktionskapitel där läsaren får inledningsvis en översikt av ämnet 

som uppsatsen behandlar. Därefter presenteras bakgrund som följs av kort historisk översikt av 

ämnet. Avslutningsvis tas uppsatsens problemformulering samt syfte upp. 

1.1. Inledning 

Det ekonomiska skatteutjämningssystemet har under längre tid varit en ständig källa till konflikt 

och heta diskussioner. Uppenbarligen har systemet skapat oenighet främst mellan 

Stockholmsregionen och resten av riket.  Trots det övergripande syfte med systemet som är att 

minska skillnader och skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och 

landsting känner sig inte alla nöjda.  

Skatteutjämningssystemet väcker oro och protester. Detta främst av den orsaken att systemet 

uppfattas som mycket svårbegripligt samt som ett hinder för ekonomisk tillväxt.  Det faktum att 

systemets bidragande kommuner tvingas att betala en del av sina skatteinkomster till övriga 

kommuner spelar ut Sveriges kommuner mot varandra.  

Det finns självfallet delade uppfattningar i frågan. Den Internationella Handelshögskolan i 

Jönköping på uppdrag av Utjämningskommittén har genomfört en betydande utredning
1
 om den 

kommunala utjämningen år 2011. En av utredningens huvudslutsats slog fast om att 

utjämningssystemet – i sin nuvarande utformning – har ett oväsentligt inflytande på ekonomisk 

tillväxt.  

Stockholms Handelskammare protesterar. Enligt deras egna beräkningar har Stockholms läns 

kommuner och landsting totalt bidragit under 2012 med 12,5 miljarder kronor netto till övriga 

landet.
2

 I bidrag fick regionen 4,5 miljarder under 2012 från systemet. Stockholms 

Handelskammare anser att det nuvarande skatteutjämningssystemet innebär bland annat att 

                                                             
1
 http://www.government.se/content/1/c6/16/71/18/4153823a.pdf Statens offentliga utredning SOU 2011:39 

2
 http://www.chamber.se/filearchive/4/43481/2012_4_skatteutjamning.pdf  

http://www.government.se/content/1/c6/16/71/18/4153823a.pdf
http://www.chamber.se/filearchive/4/43481/2012_4_skatteutjamning.pdf
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kommuner som satsar på att vara eller bli attraktiva för företag och för ökad sysselsättning 

straffas genom minskade intäkter från eller ökade kostnader för utjämningssystemet.  

Hur det verkligen ligger till och vad som gäller specifikt för Danderyds kommun återstår att se. 

Jag vill med denna uppsats klargöra bilden kring Danderyds kommun ställning till 

skatteutjämningssystemet samt redogöra för vilka effekter utjämningsskatten hade på 

kommunens investeringsutgift under perioden 2000-2010 år. 

1.2. Bakgrund 

Välfärdssamhällets framväxt  

För över 150 år sedan befann sig Sverige i en situation som liknar många utvecklingsländers 

situation idag. Utbredd fattigdom, hög barnadödlighet, låg utbildningsnivå, bristande framtidstro 

samt politisk ofrihet var en vardag för Sveriges befolkning. Detta ledde till en betydande 

utvandring av över en miljon svenskar till andra länder, framför allt till USA, Kanada, 

Sydamerika och Australien.
3
 

I början av 1900-talet började Sverige sakta röra sig från jordbrukssamhälle mot industrisamhälle. 

De flesta industrierna byggdes på landets naturtillgångar, så som järnmalm, skog och vattenkraft. 

Runt dessa industrier byggdes samhällen där industriarbetarna och deras familjer bodde, gick i 

skolan och fick sjukvård mm. Det finns uttalanden om att den sociala omsorgen som utvecklades 

då vid industrierna lade delvis grunden för vad vi kallar idag - välfärdssamhälle.
4
 

När man talar om välfärdssamhället i Sverige kan man inte undgå att nämna Per Albin Hansson. 

Hansson var ledare för det socialdemokratiska partiet under åren 1925-1946 (landets statsminister 

- 1932-1946). Den perioden i svensk politik har starkt präglats av socialdemokratrisk politisk 

karaktär. I ett tal i riksdagen år 1928 gav Per Albin sin berömda framtidsvision för Sverige och 

samtidigt lanserade begreppet ”Folkhemmet”. Han talade om att Sverige skulle vara som ett hem 

för folket, ett hem där det finns gemenskap. Han hade stark vilja att uppnå ett jämlikt och 

solidariskt samhälle i Sverige. Bilden av det nya samhället som ett ”folkhem” var något som 

                                                             
3
 Blomqvist (red), Paula (2008). Den gränslösa välfärdsstaten. Bokförlaget Atlas 

4
 Lindberg, Ingemar (1999). Välfärdens idéer: globaliseringen, elitismen och välfärdsstatens framtid. Bokförlaget 

Atlas 

http://www.bokia.se/author/?id=1752265
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väckte starka känslor bland den stora arbetarklassen i landet.
5
 Under Hanssons regering kom de 

första lagarna om arbetslöshetsförsäkring, folkpension samt lag om två veckors semester ut. 

Dessa hyllades starkt och uppfattades som ett par stora steg mot uppbyggandet av ett 

välfärdsamhälle.  

Man kan undra vad som hände med "folkhemmets"tanken efter att Hansson plötsligt avled den 6 

oktober 1946. Man kan bara konstatera att han fick själv aldrig någon möjlighet att förverkliga 

sin vision. Hinder i vägen för detta lade dels trettiotalets ekonomisk kris och dels andra 

världskrigets åtstramning. Men under 1950-1960-talet fortsatte hans efterföljare, 

socialdemokrater, bygga upp ett samhälle starkt inspirerad av “folkhemmets”-tanken. Man kan 

självfallet diskutera huruvida man har lyckats skapa ett mera jämlikt och solidariskt samhälle 

men det skulle kunna vara ämne för en annan uppsats. Däremot kan man tycka att det nuvarande 

skatteutjämningssystemet har sina rötter i Hanssons “folkhemmet”. Utjämningens övergripande 

syfte i huvudsak genomsyras av Hanssons vision att minska skillnader och skapa likvärdiga 

förutsättningar för alla medborgare i Sverige.  

Varför utjämning? 

Enligt Lars Trädgårdh så handlar välfärd i första hand om ett antal återkommande problem som 

finns i alla samhällen: de unga, de äldre samt de sjuka.
6
 De institutioner som sköter sådana 

problem i Sverige är till övervägande del skattefinansierade och personalen är offentliganställd. 

Kommuner och landsting enskilt ansvarar för sådana välfärdstjänster som skola, sjukvård samt 

barn- och äldreomsorg. Kommunernas och landstingens kostnader för offentliga välfärdtjänster 

finansieras ungefär till 70 procent av kommunalskatt.
7
 Mindre del utgörs av statsbidrag.  

Problemet är att det finns väsentliga skillnader i demografiska, geografiska och 

socioekonomiska
8
 förutsättningar mellan olika kommuner och mellan landstingen. Även behoven 

av olika offentliga tjänster varierar stort mellan kommuner och mellan landsting över hela landet. 

Detsamma gäller skattekraften. Därmed förutsättningar att hålla samma standard på 

välfärdtjänster över hela landet kan skilja sig kraftigt åt. 

                                                             
5
 Lindgren, John (1950). Per Albin Hansson i svensk demokrati. Libris 

6
 Trägårdh, Lars (1995) (red.) Civilt Samhälle kontra Offentlig Sektor. Stockholm: SNS 

7
 www.skatteverket.se/download/18.../del_5_ 

8
 http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_naring/uppdrag_underlag_05/soc_ekonomiska.pdf  

http://sv.wikipedia.org/wiki/John_Lindgren_(historiker)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Libris_(bibliotekskatalog)
http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_naring/uppdrag_underlag_05/soc_ekonomiska.pdf
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Sveriges regering har som ambition att medborgarna i alla kommuner och landsting ska ha 

likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett var i Sverige är de bosatta.
9
 Enligt politikerna kan 

detta uppnås med hjälp av ett skatteutjämningssystem. Utjämningssystemet är ett 

beskattningssystem som omfördelar statsmedel samt andra resurser mellan Sveriges kommuner 

och landsting. Utjämningssystemet har som huvudsyfte att skapa likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare 

likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra strukturella 

förhållanden.
10

 Målet är att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, 

service- och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar. Inom ramen för 

utjämningssystemet behandlas både medel som staten bidrar med och de medel som omfördelas 

mellan kommunerna och landsting. Staten tillskjuter medel till systemet på grund av den 

långtgående decentraliseringen till kommunsektorn.  

1.3. Historik och fakta 

I Sverige har det länge funnits en bred politisk diskussion kring tanken att alla svenska 

medborgare bör ha tillgång till likvärdiga välfärdstjänster. Under större delen av 1900-talet har 

det därför funnits någon form av statligt bidrag till kommuner och landsting. Utbetalningen av 

dessa bidrag hade samma syfte som det nuvarande utjämningssystemet, det vill säga att utjämna 

skillnader i ekonomiska förutsättningar. Men utjämningen mellan kommuner och mellan 

landsting infördes dock först år 1966.
11

 

 1966 års skatteutjämningssystem 

Skatteutjämningssystemet från år 1966 hade två delar: inkomstutjämning och utjämningsbidrag. 

Utjämningsbidraget lämnades till kommuner och landsting med relativt höga utgifter eller till 

                                                             
9
 http://www.regeringen.se/sb/d/13438/a/152468  

10
 Ibid. 

11
 Finansdepartementet samt Sveriges Kommuner och Landsting (2008), “Kommunalekonomisk utjämning’ 

Ljungbergs tryckeri, Klippan  

http://www.regeringen.se/sb/d/13438/a/152468
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kommuner och landsting som hade relativt låga skatteintäkter. Detta system har förändrats och 

skrivits om vid flera omgångar men generellt kom att gälla fram till och med år 1992.
12

 

 

 1993 års skatteutjämningssystem 

Riksdag och regeringen har genomfört stora förändringar i det statliga bidragssystemet till 

kommuner och landsting år 1993. Den viktigaste förändringen var att de specialdestinerade 

utjämningsbidraget ersattes med ett generellt bidrag. Utjämningssystemet bestod då av tre delar: 

inkomstutjämning, kostnadsutjämning samt ett bidrag till kommuner med stor minskning av 

befolkningen. En intressant skillnad mot nuvarande system var att kommuner med högre 

skattekraft hamnade utanför bidragssystemet. För landstingen gjordes endast små förändringar år 

1993. 
13

 

 

 1996 års skatteutjämningssystem 

Från och med 1996 har det tillkommit fler delar till utjämningssystemet. Systemet bestod då av: 

inkomstutjämning, kostnadsutjämning, ett generellt statsbidrag samt införanderegler. I det 

systemet omfattandes alla kommuner och landsting. Både inkomst- och kostnadsutjämningsdelen 

finansierades helt och hållet av kommuner och landsting. Staten finansierade endast det generella 

statsbidraget. Summan av avgifterna i landet var ungefär lika stor som summan av bidragen. Det 

har alltid framförts synpunkter om utjämningssystemets komplexitet. Detta gjorde att systemet 

omprövades och justerades vid flera omgångar med syfte att göra det enklare och stabilare. Men i 

stort sett kom detta system att bestå till och med år 2004.
14

 

 

                                                             
12

 Finansdepartementet samt Sveriges Kommuner och Landsting (2008), “Kommunalekonomisk utjämning’ 

Ljungbergs tryckeri, Klippan 

13
 Ibid. 

14
 Finansdepartementet samt Sveriges Kommuner och Landsting (2008), “Kommunalekonomisk utjämning’ 

Ljungbergs tryckeri, Klippan 
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 Nuvarande kommunalekonomiskt utjämningssystem 

Det nu gällande utjämningssystemet infördes den 1 januari 2005. Syftet är detsamma som för det 

tidigare systemet år 1966.  Systemet består numera av fyra delar (se Figur 1): 

1. Inkomstutjämning 

2. Kostnadsutjämning 

3. Strukturbidrag 

4. Regleringspost 

 

Figur 1. Principskiss, Kommunalekonomisk utjämning
15

 

Figur 1 schematiskt beskriver skatteutjämningssystemets utbyggnad. Den förklaras mer i detalj i 

nästkommande stycken.  

                                                             
15

 http://www.regeringen.se/sb/d/13438/a/152468 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/13438/a/152468
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Del 1. Inkomstutjämning 

Före 2005 hade kommuner och landsting rätt till ett generellt statsbidrag. I det nuvarande 

systemet infördes istället ett inkomstutjämningsbidrag. Med hjälp av inkomstutjämningen sker en 

utjämning av skatteinkomster mellan kommuner och landsting. Inkomstutjämningsbidraget 

uträknas utifrån skillnaden mellan den egna beskattningsbara inkomsten och ett 

skatteutjämningsunderlag som motsvarar 115 procent för kommuner och 110 procent för 

landstingen av den genomsnittliga skattekraften i landet (se Figur 2). Staten står för huvuddelen 

av finansieringen av inkomstutjämningen. Resterande del av finansieringen kommer från avgifter 

från de kommuner och landsting vars beskattningsbara inkomster överstiger ovannämnda nivåer. 

 

 

Figur 2. Principskiss, Inkomstutjämning (år 2008) 

Det är tolv kommuner och ett landsting som fick betala en inkomstutjämningsavgift i 2012 års 

inkomstutjämning.
16

 Det är främst Stockholms förortskommuner som betalar en avgift. De största 

bidragen per invånare får små kommuner i glesbygden
17

. År 2012 var det endast Stockholms läns 

landsting som fick betala en avgift i inkomstutjämningen för landstingen.   

                                                             
16

 http://www.chamber.se/filearchive/4/43481/2012_4_skatteutjamning.pdf  

17
 Wallin, K. (2008), Lansdbygdsdefinitioner i Sverige och andra länder”. Glesbygdsverket 

 

http://www.chamber.se/filearchive/4/43481/2012_4_skatteutjamning.pdf
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Del 2. Kostnadsutjämning 

Kostnadsutjämningen är till för att utjämna strukturellt betingade kostnadsskillnader. 

Kostnadsskillnaderna som avses här är sådana som kommunen själv inte kan påverka och som 

uppstår i obligatoriska verksamheter för alla kommuner och landsting.  

Kostnadsutjämningen beräknas med hjälp av den s.k. standardkostnadsmetoden. Denna metod 

infördes i och med 1996 års utjämningssystem. Standardkostnadsmetoden byggs upp av ett antal 

delmodeller som tar hänsyn bland annat till åldersstruktur, hälsa, socioekonomi samt geografi (se 

Figur 3). Genom att behandla varje område för sig gör det möjligt att få tag i verksamhetens 

skilda förutsättningar för varje kommun och landsting. Med det gör även att modellen för 

kostnadsutjämningen uppfattas som mycket svårbegriplig. 

 

Figur 3. Principskiss, Kostnadsutjämning (år 2008) 

Enligt standardkostnadsmetoden ingår det nio verksamheter i utjämningen för kommunerna, för 

landstingen - tre verksamheter. Ansvaret för kollektivtrafiken som verksamhet är delat mellan 

kommuner och landsting. Standardkostnaden i de olika delmodellerna beräknas genom att 

multiplicera de olika variablerna med den genomsnittliga kostnaden för respektive verksamhet i 

landet. Summan av alla delmodellers standardkostnader kallas för strukturkostnad. Om 

strukturkostnaden är högre än genomsnittet i landet får kommunen eller landstinget bidrag, om 

lägre - betalar kommunen eller landstinget en avgift till systemet. Kostnadsutjämningen är 

statsfinansiellt neutral, vilket betyder att summan av kommuners och landstingens bidrag och 

avgifter är lika stora och tar ut varandra.  
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Framförallt är det glesbygdskommunerna samt övriga mindre kommuner som får bidrag i landet. 

I stockholmsregionen är Stockholms kommun tillsammans de flesta förortskommuner betalar en 

avgift. När det gäller landstingen så går de största bidragen till Stockholm och till några landsting 

i Norra Sverige.  

 

Del 3. Strukturbidrag 

Strukturbidraget innehåller olika bidrag av regionalpolitisk karaktär och är till för att stärka 

kommuner och landstig med liten befolkning och/eller problem på arbetsmarknaden. Dessa 

bidrag tidigare ingick i kostnadsutjämningen i 1996 års utjämningssystem. Bidraget beräknas 

utifrån två faktorer: 

 standardkostnaderna för svagt befolkningsunderlag för kommuner samt ersättning till små 

landsting 

 kompensation till kommuner och landsting som får minskade intäkter på grund av 

förändringarna i utjämningssystemet från 2005 

Strukturbidrag utgår årligen utan angiven tidsbegränsning till totalt 94 kommuner och 6 

landsting. Bidraget går i huvudsak till kommuner i skogs- och bergslänen, samt till kommuner 

med svag sysselsättning.  

 

Del 4. Regleringsbidrag/avgift 

Regeringsbidrag/avgift infördes med motiveringen av att staten skall kunna ha kontroll över den 

totala kostnaden för utjämningssystemet. Regleringsbidraget ger staten möjligheter att påverka 

den totala bidragsramen till kommuner och landsting. Det fungerar så att om summan av samtliga 

bidrag minus de inbetalda avgifterna blir lägre än det belopp staten beslutat tillskjuta 

kommunerna och landstingen, får alla kommuner eller landsting ett regleringsbidrag som 

motsvarar mellanskillnaden eller tvärtom. Regleringsposten kan alltså bli antingen ett bidrag eller 

en avgift beroende på det aktuella året. Regleringsbidraget beräknas som ett enhetligt belopp per 

invånare. 
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1.4. Problemformulering 

Som har beskrivits tidigare genomförs det för närvarande en långtgående skatteutjämning mellan 

kommuner och landsting. När det gäller kommuner är det enbart 6 kommuner år 2012 som var 

nettobetalare i den kommunala skatteutjämningen samtidigt som 284 kommuner var 

bidragstagare. Fem av avgiftsbetalande kommunerna ligger i Stockholms län. Danderyds 

kommun betalar högst avgift till utjämningssystemet.
18

 Huvudfrågan för denna uppsats är om 

denna utjämning hade någon påverkan på Danderyds kommun investeringsutgift under perioden 

2000-2010. För att kunna ta ställning till huvudfrågan bör följande frågor besvaras:  

1) Kartläggning av investeringsredovisningar i Danderyds kommun under perioden 2000-

2010. Frågan är om det har det skett någon förändring i investeringsutgiften sedan det 

nuvarande utjämningssystemet togs i bruk år 2005? 

2) Kartläggning av redovisningarna för utjämningsskatt i Danderyds kommun under 

perioden 2000-2010. Frågan är om det har skett någon förändring i utjämningsskatt i och 

med införandet av det nuvarande skatteutjämningssystemet år 2005?  

1.5. Syfte 

Genom att belysa ovannämnda frågor är studiens syfte att fastslå i vilken utsträckning har 

utjämningsskatten påverkat Danderyds kommuns investeringsutgift under perioden 2000-2010? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 http://www.chamber.se/filearchive/4/43481/2012_4_skatteutjamning.pdf  

http://www.chamber.se/filearchive/4/43481/2012_4_skatteutjamning.pdf
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2. Metod 

Metodkapitel redogör för de metoder jag har valt att använda mig av i denna studie. Här 

beskrivs det praktiska tillvägagångssättet i flera etapper. I kapitlet tas även problematiken kring 

validitet och reliabilitet samt källkritik upp. 

2.1. Metodval 

Traditionellt sätt vid genomförandet av en studie börjar man med att bestämma sig för ett 

undersökningsproblem. Sedan ställs relevanta problemfrågeställningar upp, dessa ska 

förhoppningsvis leda till en lösning på undersökningsproblemet. Därefter granskas vilka metoder 

som kan användas för att svara på de ställda frågorna. Den eller de metoder som visar sig vara 

lämpligaste på att svara på undersökningsfrågorna används sedan i undersökningen.
19

 För att 

kunna svara på problemfrågeställningar och syfte i denna studie har jag valt att använda mig av 

flera olika datainsamlingsmetoder (triangulering). Detta för att kunna ge en heltäckande bild över 

problematiken samt för att  valda datainsamlingsmetoder ska komplettera varandra.  

2.2. Tillvägagångssätt 

Eftersom studien hade för avsikt att kartlägga Danderyds kommun investeringsredovisningar har 

jag i uppsatsens första skede sammanställt dessa för perioden 2000-2010. Detta tidsintervall 

valdes eftersom det nuvarande systemet för kommunalekonomisk utjämning togs i bruk den 1 

januari 2005. Därefter har det korrigerats men i stora drag gäller det än idag. Med hjälp av detta 

tidsintervall kunde jag klargöra om det har skett några förändringar i kommunens redovisning av 

investeringsutgiften efter införandet av nuvarande utjämningssystemet år 2005. Data har samlats 

in från kommunens årsredovisningar. Sedan har den sammanställts i statistisk form med hjälp av 

tabeller och diagram.
20

 Kartläggningen av investeringsredovisningar har gett mig underlag för 

klassificeringen av Danderyds investeringsutgifter. Med hjälp av sammanställningen av 

investeringsredovisningar har jag kunnat se vad Danderyd faktiskt investerat i och hur mycket.  

                                                             
19

 Jacobsen, D. I., (2005), Vad, hur och varför?: Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen, Studentlitteratur 

20
 http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod 

http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod
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Eftersom studien hade även för avsikt att kartlägga Danderyds kommun utgift i utjämningsskatt 

har jag under uppsatsens andra etapp gjort en sammanställning av redovisningar för dessa för 

perioden 2000-2010. Tidsintervallet valdes av samma orsak som tidigare. Data har samlats in från 

kommunens årsredovisningar. Eftersom skatteutjämningen har flera delar var det viktigt att veta 

hur mycket Danderyd har betalat eller fått i varje enskild del. Det var även intressant att se hur 

fördelningen av utjämningsskatten förändrades sedan det nuvarande utjämningssystemet togs i 

bruk år 2005.  

När all data från årsredovisningar blev insamlad och sammanställd har den även analyserats med 

hjälp av en enkel regressionsanalys. Beroende variabel i denna studie blev kommunens 

redovisade värde för investeringsutgift. Denna variabel beskrev hur mycket Danderyd faktiskt 

har investerat i sina förvaltningar under perioden 2000-2010. Oberoende variabel i denna studie 

blev redovisad utgift för utjämningsskatt. Denna variabel beskrev hur stor utgift Danderyd 

faktiskt har haft till utjämningssystemet under perioden 2000-2010. Värde för båda variabler har 

hämtats från kommunens årsredovisningar med hjälp av sammanställningen under studiens 

tidigare etapper. Valda variabler testades sedan i ett statistikprogram, SPSS. Med hjälp av detta 

program har jag kunnat undersöka om det fanns något samband 
21

 mellan det beroende variabeln 

kommunens redovisade värde för investeringsutgift och den oberoende variabel redovisad utgift 

för utjämningsskatt. 

Under den sista etappen av denna studie har det genomförts tre semistrukturerade intervjuer. 

Enligt Bryman och Bell har kvalitativ forskning i jämförelse med kvantitativ forskning 

benägenhet för vara mer öppen och givande
22

. Detta gjorde att jag kunde få fram relevant data 

samt viktiga synpunkter för undersökningen. Intervjuerna genomfördes så att intresset var riktat 

mot den intervjuades ståndpunkter medan intervjun speglade undersökningens intressen. 

Respondenter har valts utifrån deras insatthet i undersökningsämnet. Första respondenten heter 

Olle Reichenberg, han arbetar som ordförande i Danderyds kommunstyrelse. Respondent 

nummer två heter Johan Haesert, har är kommundirektör i Danderyd. Tredje respondenten heter 

Cecilia von Sydow som är nuvarande ekonomichef på Danderyds kommun. Mer information om 

intervjuerna se i nedanstående tabell 1. 

                                                             
21

 Vejde, O., (2012), Enkel linjär regressionsanalys: de första grunderna, Olle Vejde Förlag 

22
 Bryman, A., Bell, E. (2003), Business research methods, Oxford: Oxford University Press 
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Respondent Intervjutidpunkt Intervjulängd 

Olle Reichenberg 2012-02-28 27 min 50 sec 

Johan Haesert 2012-03-03 50 min 15 sec 

Cecilia von Sydow 2012-03-07 37 min 20 sec 

Tabell 1. Intervjuinformation 

Intervjuerna var semistrukturerade, då jag hade specifika temafrågor förberedda (se studiens 

intervjuguide i Bilaga 1). Med semistrukturerade frågor avses frågor som följer ett visst tema men 

som kan korrigeras under intervjuns gång.
23

 Detta för att skapa möjligheten till att ställa mer 

komplicerade och djupgående frågor
24

. Intervjupersonerna hade stor frihet att utforma svaren på 

sitt eget sätt.  

2.3. Källkritik 

För att kunna generera en givande studie bör man alltid sträva efter hög validitet och hög 

reliabilitet.
25

 Jag anser att studiens datainsamlingsteknik har gett en hög validitet till denna studie. 

Detta eftersom den hjälpte mig att undersöka det jag hade för avsikt att undersöka, nämligen att 

studera investeringsutgift samt utgift för utjämningsskatt i Danderyds kommun under en viss tid. 

Denna datainsamlingsteknik testades vid en mängd tillfällen av andra forskare och har gett bra 

resultat. Även mätmetoden i form av en enkel regressionsanalys har använts i tidigare studier. 

Därför anser jag att valda metoder är säkerställda och användbara, vilket också tyder på hög 

validitet i denna studie. Eftersom data har tagits direkt från kommunens årsredovisningar var den 

                                                             
23

 Bryman, A., Bell, E. (2003), Business research methods, Oxford: Oxford University Press 

24
 Weiss, R. (1994), Learning from strangers: The Art and Method of Qualitative Interview Studies, New York: The 

free press. 

25
 ”Med validitet menas att man mäter det som är relevant i sammanhanget och reliabiliteten avser att man mäter det 

på ett tillförlitligt sätt”. Creswell, A. (2008), Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods 

approached, SAGE Publications, Inc 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=SAGE%20Publications%2C%20Inc
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i högsta grad pålitlig. Detta har gett studien även hög reliabilitet.
26

 Jag anser att kommunens 

årsredovisningar samt data från SCB är trovärdiga källor men är medveten om att fel som beror 

på den mänskliga faktorn kan förekomma. Eftersom mätmetoden genomfördes med hjälp av 

kurslitteratur från tidigare statistikkurs har den gett hög reliabilitet till denna studie. 

Jag har även kunnat uppmärksamma vissa svagheter med valda datainsamlingsmetoder, framför 

allt med intervjuer. Samtliga valda intervjupersoner är anställda på Danderyds kommun. Det 

gjorde att deras svar på intervjufrågorna var mycket likartade. Respondenterna är även berörda 

parter i detta sammanhang. För bästa resultat borde jag också ha intervjuat personer som är 

anställda i kommuner som får bidrag i utjämningssystemet.  

För att kunna göra denna uppsats mer givande för läsaren borde jag även ha tagit hänsyn till 

systemets mottagarkommuner. Exempelvis kunde man ha gjort en jämförelse mellan en 

mottagarkommun och en kommun som betalar avgift till systemet.  

Jag är också medveten om att det valda tidsintervallet (2000-2010) kan uppfattas som alldeles för 

kort för en sådan undersökning. Detta gör att man inte kan dra för stora slutsatser från de erhållna 

resultaten. Man kan tycka att uppsats i detta ämne borde ha byggts upp på en mycket längre 

undersökningsperiod. Men på grund av givna tidsramar för denna uppsats var det tyvärr inte 

möjligt att genomföra detta.    

 

 

 

 

 

                                                             
26

 ”Med validitet menas att man mäter det som är relevant i sammanhanget och reliabiliteten avser att man mäter det 

på ett tillförlitligt sätt”. Creswell, A. (2008), Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods 

approached, SAGE Publications, Inc 
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3. Teori- samt forskningsöversikt 

I detta kapitel behandlas teorier som har kunnat hjälpa mig att analysera studiens empiri. 

Begreppet investering diskuteras generellt samt specifikt för offentlig miljö. 

3.1. Att investera 

En investering definieras ofta som en kapitalinsats som har till syfte att generera framtida 

avkastning.
27

 Människor i alla år har investerat i allt ifrån skog och fastigheter till matsilver och 

husdjur. Det finns självfallet flera anledningar till varför man investerar och vilken 

investeringsform man väljer. 

Redan i mitten av 1800-talet har Faustmann
28

 tagit upp den centrala problematiken för alla 

investeringar – nämligen svårigheten att bedöma vilken framtida nytta som kan förväntas samt 

värderingen av denna. Faustmann han då presenterat en av de första matematiska modellerna för 

beräkningen av den möjliga framtida avkastningsförmågan. Men Segelod
29

 har dock kunnat 

konstatera att det kom att dröja till mitten av 1900-talet innan företagare har börjat använda 

investeringskalkyler för sina investeringar. Sedan dess har investeringsverksamheten varit ett hett 

diskussionsämne i forskarsamhället.   

3.2. Investering som process 

Flera forskare så som Dean
30

, Renck
31

, Tell
32

, Segelod
33

 har beskrivit investeringsverksamheten 

som en process som följer olika steg av aktiviteter. Dessa steg kan sammanfattas enligt följande: 

                                                             
27

 Bergknut, P. m.fl. (1993), Investering i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur 

28
 Faustmann, M. (1849), Berechnung des Werthes, welchen Waldboden, sowie noch 

nicht haubare Holzbestände für die Waldwirthschaften besitzen, Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung 

29
 Segelod, E. (2002a), Företagets investeringar och deras kalkylerande: Några 

utvecklingslinjer och problem 

30
 Dean, J. (1951), Capital budgeting, New York: New York and London Columbia 

University Press 

31
 Renck, O. (1972), Investeringskalkyler, Uddevalla: M & B fackboksförlaget ab. 

32
 Tell, B. (1978), Investeringskalkylering i praktiken, Lund: Studentlitteratur 
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1. Val av mål 

2. Val av mått för målupplevelse 

3. Val av handlingsalternativ 

4. Kartläggning av konsekvenser 

5. Värdering av konsekvenser 

6. Beslutfattande 

7. Genomförande 

8. Utvärdering 

I sina avhandlingar om investeringsprocessen har Renck beskrivit sju ovanstående aktiviteter. 

Bromiley
34

 hade liknande uppfattning i frågan, men har valt att dela upp investeringsprocessen i 

två faser – planering (steg 1-6) samt genomförande (steg 7). Andra forskare så som Hägg
35

, Ne-

Ale
36

 samt Gallinger
37

 har i sina rapporter även poängterat det avslutande utvärderingssteget. De 

påstår att vikten för utvärdering får inte underskattas. 

Man bör även nämna att det finns även andra forskare så som Bower
38

, Jansson
39

 och Persson
40

 

som anser att investeringsprocessen följer inte alls den systematiska ordningen och beror endast 

på ett dynamiskt samspel mellan olika aktörer och förutsättningar.  

Tidigare forskning inom området har hjälpt mig att förstå hur investeringsprocessen gick till i 

Danderyds kommun. Viktiga byggstenar i investeringsprocessen har beaktats och analyserats. 
                                                                                                                                                                                                     
33

 Segelod, E. (1997), The content and role of the investment manual – a research note, Management Accounting 

Research 

34
 Bromiley, P. (1986), Corporate planning and capital investment, Journal of 

Economic Behaivor and Organization 

35
 Hägg, I. (1977), Reviews of capital investments: Empirical studies, Uppsala universitet, Företagsekonomiska 

institutionen 

36
 Neale, C. W. (1991), Investment post-auditing practices: A comparison of manufacturing and service sector 

companies, The Service Industries Journal 

37
 Gallinger, G. W. (1980), Capital expenditure administration, Sloan Management Review 

38
 Bower, J. L. (1970), Managing the resource allocation process, Boston: Harvard Business School Press 

39
 Jansson, D. (1992), Spelet kring investeringskalkyler: Om den strategiskaanvändningen av det för-givet-tagna, 

Stockholm: Nordstedts 

40
 Persson, I. (1980), Företagens investeringsbeteende: Påverkan och inlärning av samhällsåtgärder i några företag, 

Lund: Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för industriell organisation 
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3.3. Den kommunala investeringsverksamheten 

I Sverige bedrivs den kommunala verksamheten i ett samspel mellan politiker och tjänstemän där 

enligt formella regler är det politikerna som beslutar medan tjänstemännen genomför dessa 

beslut. 

Det högsta beslutande organet inom kommuner är kommunfullmäktige som utses av väljarna 

genom allmänna val. Kommunfullmäktiges direkta arbetsuppgifter är att bland annat fastställa 

övergripande mål, riktlinjer samt ekonomiska ramar för investeringsverksamheten inom 

respektive kommun. Kommunfullmäktige skall även avgöra hur många och vilka nämnder samt 

förvaltningar som ska finnas. Respektive nämnd för varje förvaltning har i sin tur rätt att besluta 

om vilka investeringar som ska genomföras, men inom den givna rambudgeten. Nämnden är 

skyldiga att följa upp de beslutade investeringarna, se till att de håller sig inom 

investeringsbudgeten samt redovisa kommunens investeringsverksamhet till kommunfullmäktige 

i samband med bokslut i årsredovisningen.
41

   

Rent formellt är det de förtroendevalda politikerna som är direkt ansvariga för kommunens 

investeringsverksamhet. Men investeringsarbetet verkställs av respektive förvaltningens 

tjänstemän som leds av förvaltningschef. I praktiken är det personalen inom förvaltningen som 

föreslår olika investeringsförslag som sedan beslutas av nämnd och/eller kommunfullmäktige.  

I Danderyds kommunfullmäktige sitter 45 ledamöter som tar beslut i alla viktiga frågor som rör 

kommunen (se kommunens organisationsplan i Bilaga 2)
42

. Kommunfullmäktiges ledamöter väljs 

vart fjärde år. Mandatfördelningen för perioden 2011-2014 ser ut som följande: 19 personer 

företräder Moderata samlingspartiet, 10 personer Centerpartiet, 8 personer – Folkpartiet, 3 

personer – Socialdemokraterna, 3 personer – Kristdemokraterna samt 2 personer – Miljöpartiet.  

Idag är Björn Hamilton ordförande i Danderyds Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges 

sammanträden är öppna för allmänheten och hålls vanligtvis en gång i månaden på Djursholms 

slott. 

 

                                                             
41

 http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/sa_styrs_en_kommun 
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3.4. Investeringens syfte och mål samt klassificering 

Det generella syftet för alla investeringar inom företagsvärden är att generera framtida positiva 

kassaflöden, det vill säga att framtida inbetalningar ska överstiga nutida utbetalningar. Men det 

ser annorlunda ut om man studerar investeringar i en offentlig miljö. Kommuner är icke 

vinstsyftande organisationer och existerar inte för att generera monetära vinster (KL, 2 kap, 7§). 

Deras yttersta mål är att frambringa olika former av samhällsnytta för sina kommuninvånare. 

Kommunens beslutsfattare arbetar därmed med andra underlag än rent ekonomiska.  

Forskare Merchant och Van der Stede
43

 anser att icke vinstsyftande organisationer saknar ett 

enhetligt mål som investeringsverksamheten utformas kring. De menar att målen inom sådana 

organisationer är oftast otydliga vilket gör att sambandet mellan kostnad och nytta blir väldigt 

svår att bedöma. Flera svenska forskare så som Jansson
44

, Blomqvist och Jacobsson
45

 har med 

hjälp av sina studier även kunnat påvisa att komplexa, otydliga och orationella beslutsprocesser 

är en vardag för icke vinstsyftande organisationer.  

För att få en bild över investeringsmålen i icke vinstsyftande organisationer samt hur dessa 

genomförs krävs det ett tydligt klassificeringssystem menar Grönlund
46

. Fjertorp
47

 konstaterar 

också att klassificeringar skapar överskådlighet, vilket gör det möjligt att på ett tydligt sätt 

redovisa hur resurserna används för att uppnå de olika investeringsmålen. Han menar även att en 

klassificering kan bidra både till att belysa vad organisationen avser att använda resurserna till 

och vad de faktiskt har använts till.  

Fjertorp presenterar ett klassificeringssystem av investeringar i en kommunal kontext. Hans 

resultat visar att politisk-ekonomisk beslutsfattande kan beskrivas som strävan att maximera både 

samhällsnyttan och politikens chanser att erhålla legitimitet. Han har kunnat påvisa följande 
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47
Fjertorp, J. (2011), Investeringar i kommunal infrastruktur: Förutsättningar för en målfokuserad 

investeringsverksamhet, Lunds Business Press 



19 
 

förutsättningar utifrån vilka man skall kunna förstå politikernas agerande vid beslut om 

investeringsverksamhetens omfattning: 

 Politikerna försöker nå jämvikten mellan servicekapaciteten och den faktiska 

folkmängden. 

 Politiker utgår ifrån avgiftsnivåns utveckling vid periodens början, vilket i stor 

utsträckning bestämmer handlingsutrymmet för investeringsverksamheten. (Till stor del 

finansieras offentliga investeringar med lån och avgifter.) 

 Politiker tenderar att eftersträva legitimitet genom att anpassa sig till de krav som 

intressenter ställer. 

Nedan följer Fjertorps klassificering av investeringar inom offentlig sektor. 

 Expansionsinvesteringar är till för att utöka servicekapaciteten inom ett visst område. 

Servicekapaciteten kan utökas antingen med en ny service eller med en utökning av 

befintlig service. 

  Imageinvesteringar är investeringar som skapar en mer abstrakt nytta, till exempel 

genom att skapa trivsamma och attraktiva miljöer för människorna. 

 Reinvesteringar är investeringar som fortsättningsvis ska ersätta gamla tillgångarna med 

nya. 

 Anpassningsinvesteringar är investeringar som avser att förbättra befintliga tillgångar. 

Med hjälp av Fjertops klassificeringssystem av investeringar har jag kunnat analysera 

vilka typer av investeringar som genomfördes i Danderyds kommun under perioden 

2000-2010. Klassificeringen hjälpte mig även att klargöra vad kommunen har faktiskt 

använd sina resurser till. 

3.5. Public choice theory 

Det finns en uppfattning om att politikernas huvudarbetsuppgift är att förverkliga det 

allmännas bästa. Men det är många som ställer sig frågan om denna uppfattningen av den 

politiska världen är sann. Hur styrs politiska beslut i verkligheten? Styrs de av omsorg om 

det allmännas bästa eller ligger det i politikernas eget intresse som att maximera antalet 
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röster och öka makten? Public choice theory behandlar samt analyserar denna 

problematik.
48

  

Föregångaren till public choice- tänkandet anses vara Benedictus Spinoza. Så tidigt som i 

slutet av 1600-talet utvecklade han en teori där det antas att människor styrs enbart av 

egna intressen.
49

 Den svenska nationalekonomen Knut Wicksell med sitt arbete från 

1896
50

 har också haft viktigt inflytande på utveckling av public chioce skolan. Hans 

resonemang om beslutsregler för kollektiva beslut var fundamentala i det området. Den 

traditionen kom att utvecklas bland annat av Schumpeter
51

, Downs
52

 och Black
53

. 

Schumpeter i sina arbeten har analyserat demokrati och ekonomiska system där han 

uttalat sig om att människan är egenintresserad även i sitt politiska agerande. Inom public 

choice theory med egenintresse avses att en individ har sådana preferenser att de gynnar 

individen själv. Det innebär inte att allt mänskligt beteende sker efter egoistiska 

överväganden. Men till en stor del har detta antagandet högt förklaringsvärde. Downs har 

presenterat en undersökning av hur ett demokratisk system, bestående av partier och 

väljare, fungerar. Han har kommit fram till att politiker försöker maximera antalet röster 

eftersom de önskar att bli valda för att erhålla makt, inkomst och inte minst prestige. 

När det gäller skattepolitiken utgår public choice ifrån att det utformas av politiker på ett 

sätt som kan vinna stöd från samtliga beskattade väljare. Det innebär att skattesystemets 

utformning kan förklaras med en kamp mellan egenintresserade aktöre.
54

 Med 

egenintresserade aktörer avses i detta sammanhang vara själva politiker, väljare samt 

intressegrupper.  
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4. Resultat och analys 

Detta kapitel presenterar resultat som har uppnåtts genom behandling av insamlad data. Resultat 

presenteras i fyra etapper utifrån tillvägagångssättet i metodkapitlet. Varje etapp innehåller även 

en kort analys av det erhållna resultatet. 

4.1. Danderyds investeringsredovisningar 

Det framgår i Danderyds organisationsplan (Bilaga 2) att det finns totalt 11 nämnder i Danderyds 

kommun (se även figur 4). Dessa är politiskt tillsatta och utses av kommunfullmäktige. 

Nämnderna har flera uppgifter, bland annat att ansvara för det dagliga arbetet, förbereda ärenden 

samt genomföra beslut inom kommunen.
55

 

 

Figur 4. Nämnder i Danderyds kommun. 

På uppdrag av en eller flera nämnder arbetar förvaltningar (se Bilaga 2). Förvaltningar finns till 

för att hjälpa beslutsfattarna att genomföra beslut. Det finns sex stycken förvaltningar i 

Danderyds kommun:  

                                                             
55

 http://www.danderyd.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Namnder/ 

http://www.danderyd.se/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Namnder/


22 
 

 Utbildnings- och kulturkontor 

 Socialkontor 

 Produktionskontor 

 Miljö- och stadsbyggnadskontor 

 Tekniskt kontor 

 Kansli/Kommunledningskontoret 

För att kunna samla in data inför första etappen har jag gått igenom Danderyds kommuns 

årsredovisningar för perioden 2000-2010. Fokuset låg på kommunens investeringsredovisningar. 

Enligt årsredovisningar fördelas investeringsbudgeten mellan sex ovannämnda förvaltningar. Den 

fullständiga sammanställningen av investeringsredovisningar finns i Bilaga 4. Den förkortade 

versionen följer nedan. 

 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. 
Kommunledningskontor 671 10220 2971 1291 1251 1585 1463 3736 4600 1327 2358 

2. Utbildnings- och 
kulturkontor 1346 4324 3547 6564 1107 1637 3307 8725 3919 16050 12376 

3. Tekniskt kontor 80778 126955 88422 61071 86664 71498 89932 68814 76216 64323 109942 

4. Miljö- och 
stadsbyggnadskontor 352 237 170 148 87 188 0 481 0 234 265 

5. Socialkontor 3236 1769 2038 346 341 454 0 0 0 370 1203 

6. Produktionskontor 4875 4560 8901 3614 2387 990 3545 1407 3491 2335 3987 

Totalt 91258 148065 106049 73034 91837 76352 98247 83163 88226 84639 130131 

Tabell 2. Sammanställning av Danderyds investeringsredovisningar för perioden 2000-2010 i tkr 

 

Tabell 2 visar hur mycket Danderyds kommun har investerat i respektive sex förvaltningar under 

perioden 2000-2010. Man kan uppmärksamma att investeringarna är ojämnt fördelade mellan 

förvaltningarna samt att de varierar från år till år. För bättre översiktlighet se följande Diagram 1. 
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Diagram 1. Den totala investeringsutgiften i alla Danderyds förvaltningar under perioden 2000-

2010 i tkr. 

Utifrån Tabell 2 och Diagram 1 kan man utläsa att under perioden 2000-2010 har Danderyd gjort 

de största investeringarna i sina förvaltningar år 2001 och 2010. De lägsta investeringarna i antal 

kronor redovisades år 2003 och 2005.  

I förhållande till andra förvaltningar investerades det mest i tekniska kontoret (se Diagram 2.) 

Man kan notera att investeringarna i tekniska kontoret var betydlig högre än i andra förvaltningar.  

 

Diagram 2. Översikt över investeringsfördelningen på kommunens förvaltningar (se Diagram 3 

och 4 för mer detaljerad bild). 
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Diagram 3 visar att fördelningen av kommunens investeringsmedel till tekniskt kontor är ojämn 

men ligger på relativt hög nivå under perioden 2000-2010. Man kan uppmärksamma 

investeringstoppar år 2001 och 2010. 

 

Diagram 3. Fördelningen av investeringsmedel till tekniskt kontor under perioden 2000-2010. 

Nedanstående Diagram 4 visar att fördelningen av investeringsmedel mellan förvaltningarna 

varierar mellan åren. Man kan observera att i början av undersökningsperioden (år 2001-2002) 

var investeringarna i kommunlednings- samt produktionskontoret relativt höga. Efter år 2003 

minskade investeringarna i dessa förvaltningar betydligt. När det gäller utbildnings- och 

kulturkontoret så låg investeringstoppen i slutet av undersökningsperioden (år 2009). 

Fördelningen av investeringsmedel till miljö- och stadsbyggnadskontor samt till socialkontoret 

låg på en jämn och relativt låg nivå under hela undersökningsperioden. 

 

Diagram 4. Fördelningen av investeringsmedel till samtliga förvaltningar förutom tekniskt kontor 

under perioden 2000-2010. 
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Klassificeringen av investeringar 

Inom ramen för sin studie har Jonas Fjertorp
56

 utvecklat ett system som kan användas för 

klassificering av investeringar inom offentlig sektor. Han har delat in investeringar som gjorts i 

den löpande kommunala verksamheten i fyra kategorier: expansionsinvesteringar, 

imageinvesteringar, reinvesteringar och anpassningsinvesteringar. Fjertorp har kunnat 

konstatera att klassificeringen av investeringar bör utgå från investeringarnas mål. Där varje typ 

av investeringsmål i sin tur utgör en investeringstyp. Med hjälp av Fjertorps klassificeringssystem 

har jag gjort en uppdelning av investeringar som gjordes i Danderyds kommun under perioden 

2000-2010 (se nedanstående Tabell 3).  

  Expansionsinvesteringar  Imageinvesteringar  Reinvesteringar Anpassningsinvesteringar 

1. Kansli 

Mark o 
fastighetsförvärv, Arkiv, 
Förvärv av aktier   

Ekonomisystem 
Löne- o pa-system, 
IT, Underhåll av 
fastigheter Adm. Rationalisering  

2. Utbildnings- o 
kulturkontor Investering i IP 

Konstnärlig 
utsmyckning, 
Strand- o sjöbad 

Inventarier 
Fritidsgårdar, 
Danderyds 
gymnasium, In- o 
utomhusanslutningar 

Internetbaserat skolval, 
Mörbybadet, Bibliotek 

3. Tekniskt kontor Investering i IP   

Inomhusmiljö, 
Danderyds 
gymnasium, Skolor, 
Förskolor, 
Äldreboende, Gator 
och vägar, 
Vägbelysning mm 

Drifteffektivisering, 
Verksamhetsanpassningar, 
Cedergrenska tornet, 
Mörby C 

4. Miljö- och 
stadsbyggnad 

Licenser, Kart-/GIS-
system Ortofoto 

Bilinköp, Kopiator, 
Datorer Mätinstrument  

5. Socialkontor IT-utrustning   Äldreboende   

6. Produktionskontor     

Produktion, 
Äldreboende, 
Ungdom och skola   

Tabell 3. Klassificeringen av investeringar som gjordes i Danderyds kommun under perioden 

2000-2010. 
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I Tabell 3 framgår det vilka investeringar fördelade på 4 olika investeringstyper som gjordes i 

Danderyds kommun. Som man kan se förekom det expansionsinvesteringar i samtliga 

förvaltningar förutom i produktionskontoret under perioden 2000-2010. Exempelvis inom 

förvaltningen kansliet är det bland annat mark- och fastighetsförvärv och inom miljö- och 

stadsbyggnadskontoret – inköp av licenser. Målen för dessa investeringar är att skaffa sig 

möjligheten att utföra en ny slags service. Expansionsinvesteringar handlar om att åstadkomma 

någonting nytt, inte att ersätta något gammalt. 

Det talas ofta om vikten att vara en attraktiv kommun. För att uppnå detta genomförs det 

investeringar, det huvudsakliga målet med dessa är att höja kommunens attraktionskraft.  Sådana 

typer av investeringar kunde jag hitta inom förvaltningarna utbildnings- och kulturkontoret samt 

miljö- och stadsbyggnad. Konstärlig utsmyckning av skolor och förskolor är ett bra exempel på 

imageinvesteringar inom kommunen. 

Den övervägande delen av alla investeringar i Danderyds kommun hade reinvesteringar. Exempel 

på sådana förekom inom samtliga förvaltningar. Det huvudsakliga målet med reinvesteringar är 

att förnya/ förbättra befintliga anläggningar. Inom kansliet handlade reinvesteringar mest om 

uppgraderingen av ekonomi-, löne- samt personalsystem. Inom utbildnings- och kulturkontoret 

och tekniskt kontor gjordes investeringar i underhållet av skolor, förskolor och äldreboenden. 

Exempel på reinvesteringar inom miljö- och stadsbyggnadskontoret är inköpet av miljöbilar. Man 

kan notera att de största redovisade reinvesteringarna gjordes inom tekniskt kontor. 

I Danderyds investeringsredovisningar för perioden 2000-2010 kunde man även hitta exempel på 

anpassningsinvesteringar. Dessa har som mål att anpassa en befintlig tillgång och göra den till en 

bättre. Inom utbildnings- och kulturkontoret handlade anpassningsinvestering om investeringen i 

internetbaserad skolval. Målet var då att effektivisera kommunal tjänst – skolval. 

Analys 

Efter att ha studerat samt analyserat Danderyds investeringsredovisningar under perioden 2000-

2010 kan jag konstatera att det inte har skett några väsentliga förändringar i investeringsutgift 

sedan det nuvarande utjämningssystemet togs i bruk år 2005. I genomsnitt låg Danderyds 

investeringsutgift på drygt 100 miljoner kronor per år fördelad på sex förvaltningar. Det visade 

sig att de största investeringarna gjordes i början (2001) och i slutet (2010) av 
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undersökningsperioden. De lägsta investeringarna i antal kronor redovisades år 2003 och 2005. 

Annars var investeringsutgiften relativt jämt fördelad över åren.  

Utifrån sammanställningen av investeringsredovisningar kunde man tydligt se att investeringarna 

i Tekniskt kontor var överlägsna. Detta eftersom Tekniska kontoret tar hand om sådana viktiga 

områden som trafik, vägar, parker, vatten och avlopp, avfall samt sotning i kommunen.
57

 

Med hjälp av Fjertorps klassificeringssystem av investeringar inom offentlig sektor har jag 

kunnat påvisa att den största delen av alla investeringar i Danderyds kommun kunde betecknas 

som reinvesteringar. Samtidigt som antalet expansionsinvesteringar var betydligt ringare. Med 

andra ord betyder det att kommunen väljer att investera i befintliga tillgångar framför att 

investera i nya.  Det kan i sin tur tyda på att kommunen har låg tillväxttakt. 

4.2. Utjämningsskatt 

I detta avsnitt redovisas hur mycket Danderyds kommun har fått och betalat i generella 

statsbidrag och utjämning under perioden 2000-2010. Sammanställning från kommunens 

årsredovisningar följer nedan. 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Generellt 
statsbidrag 200.7 199.8 198 120 116.8             

Nivåjustering -5.3 -5.8 -6 -6 -6.3             

Avgift 
mervärdesskatt -62 -67.7 -73.6                 

Konjunkturstöd                     30.4 

Regleringsavgift/-
bidrag           -6.7 -0.5 27.9 -14.1 -15.1 8 

Kostnadsutjämning -20.1 -19.1 -16.5 -1.4 12.3 88.3 111.1 125.6 163.8 184.7 190.6 

Inkomstutjämn -544.1 -587.2 -673.8 -726.9 -713.9 -460.5 -482.8 -518.6 -568.6 -639.3 -605.2 

Kommunal 
fastighetsavgift                 40.5 43.6 43.5 

Införandetillägg 162.3 156.3 150.3 144.9 139.2 43.7 35.1 27.6 20.8 13.8 7 

Strukturbidrag           2 2 2 2 2 2 

Utjämningsavgift 
LSS           -1.3   -2.7 -10.8 -18.1 -23.4 

Nyanställ. Stöd     2.2 -1.2 7.4             

Sysselsätt. Stöd     6 6.8 11.7 17.1 16.7         

Totalt (mkr) -268.5 -323.7 -413.4 -463.8 -432.8 -317.4 -318.4 -338.2 -366.4 -428.4 -347.1 
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Tabell 4. Sammanställning av kommunens intäkter och kostnader för utjämning mkr (- utgift, + 

inkomst). 

Tabell 4 visar hur mycket Danderyds kommun har fått i statsbidrag samt har betalat i utjämning 

under perioden 2000-2010. Före 2005 hade kommunen rätt till ett generellt statsbidrag. I det 

nuvarande systemet regleras utjämningen istället med hjälp av kostnads- samt 

inkomstutjämningsbidrag. Alltså i vissa delar av systemet var Danderyd skyldig att betala avgift i 

andra delar hade kommunen rätt till bidrag. Den största avgiften betalades i 

inkomstutjämningsdelen medan de högsta bidragen fick Danderyd i kostnadsutjämningsdelen. 

Utfallet av utjämningssystemet blev att under hela undersökningsperioden betalade kommunen i 

genomsnitt en avgift på 350 miljoner kronor per år. 

 

Analys 

I följande Diagram 7 kan man se att i och med införandet av det nuvarande utjämningssystemet 

år 2005 minskade kommunens utgifter för utjämning något. Detta för att sedan ligga på en relativ 

jämn nivå med en utstickande topp år 2009. Man kan konstatera att någon väsentlig förändring i 

utjämningsskatt inte har skett i och med införandet av det nuvarande skatteutjämningssystemet år 

2005.  

 

Diagram 7. Översikt över Danderyds generella statsbidrag och utjämning under perioden 2000-

2010. 
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4.3. Regressionsanalys 

För att kunna testa om det finns ett samband mellan den beroende variabeln kommunens 

redovisade värde för investeringsutgift och den oberoende variabeln utgift för utjämningsskatt har 

en enkel regressionsanalys genomförts. Enkel regression är en metod med vilken man kan 

undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan en beroende variabel och en oberoende 

variabel. När all data blev insamlad och sammanställd kördes den in i ett statistikprogram, SPSS. 

För att få ett statistiskt signifikant resultat ska frågeställningen gällande sambandet mellan 

variabler besvaras med hjälp av en hypotesprövning. Den allmänna hypotesen ser ut som 

följande: 

H0: Det finns ingen korrelation mellan kommunens redovisade värde för investeringsutgift och 

utgift för utjämningsskatt. 

H1: Det finns korrelation mellan kommunens redovisade värde för investeringsutgift och utgift 

för utjämningsskatt. 

Sammanställd data som kördes in i SPSS såg ut som följande: 

 

År 

Generella 
statsbidrag och 
utjämning (tkr) Investeringsutgift (tkr) 

2000 268500 89819 

2001 323700 148065 

2002 413400 106049 

2003 463800 73230 

2004 432800 91837 

2005 317400 76352 

2006 318400 98247 

2007 338200 79388 

2008 366400 85381 

2009 428400 84639 

2010 347100 130113 

Tabell 5. Insamlad data till regressionsanalysen. 
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Efter att data är insamlad och sammanställd med hjälp av SPSS har R², F- och t-värdena tagits 

fram. Med användning av dessa värden kan regressionsanalysen tolkas och analyseras.  

R² Adjusted R² F t Sig. 

0,066 -0,037 0,640 -0,800 0,444 

Tabell 6. Utdrag ur regressionsanalysen 

Ovanstående tabell är ett utdrag ur regressionsanalysen. Den visar de aktuella R²-, Adjusted R², 

F- och t-värdena samt signifikansnivå för den beroende variabeln redovisade värde för 

investeringsutgift. 

R²- värdet visar hur stor del av förändringen i den beroende variabeln (redovisade värde för 

investeringsutgift) som beror på förändringen i den oberoende variabeln (utgift för 

utjämningsskatt). Adjusted R² är att det justerade måttet som tar hänsyn till antalet oberoende 

variabler som ingår i regressionen och justerar ner måttet. F-värdet visar hur pass signifikant den 

globala hypotesprövningen är. T- värdet visar hur pass signifikanta de enskilda variablerna är. 

Sig.-värdet anger signifikansnivå på den beroende variabeln. 

Med hjälp av regressionsanalysen kan man notera att sambandet mellan valda variabler inte är 

signifikant. Detta kunde man konstatera med hjälp av Sig.-värdet som i det här fallet är 0,444. Ju 

lägre tal på Sig.-värdet desto säkrare kan man vara på att sambandet är signifikant eller 

tillförlitlig. I de flesta fall brukar man ta standardgränsvärdet för 0,050. Om Sig.-värdet är över 

0,050 ska man inte dra för stora slutsatser från koefficienten. Med andra ord betyder det att den 

oberoende variabeln utgift för utjämningsskatt inte har någon effekt på den beroende variabeln 

redovisade värde för investeringsutgift. Därmed blir analyseringen av resterande värden helt 

ointressant i detta fall. 
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4.4.  Intervjuer 

4.4.1. Respondent 1 – Danderyds kommunstyrelse ordförande Olle Reichenberg 

Efter att Gunnar Oom avgått hösten 2010 blev det klart att Olle Reichenberg skulle ta över som 

ny ordförande i Danderyds kommunstyrelse. Samma position har han än idag. Åren innan 

Reichenberg blev ordförande arbetade han på kansliet för Moderaterna i Stockholms stad och län. 

Han har haft många politiska uppdrag bland annat varit ordförande i kultur- och fritidsnämnden, 

barn och utbildningsnämnden samt ordförande i landstingets norra sjukvårdsområde. Parallellt 

har Reichenberg mer än 15 åren varit engagerad på olika politiska poster i landstinget och 

Danderyds församling. Reichenberg är född och uppvuxen i Danderyd och har gått i flera av 

Danderyds skolor.
58

 

Olle Reichenberg intervjuades av mig vid ett tillfälle den 28 februari 2012. Intervjuguiden som 

användes vid intervjutillfället finns i Bilaga 1. Intervjun har spelats in.  

4.4.2. Respondent 2 – Danderyds kommundirektör Johan Haesert 

Johan Haesert tillträdde till sin nuvarande tjänst som kommundirektör i november 2006. Han 

kom till Danderyd först år 1999 som förvaltningschef för Utbildnings- och Kulturkontoret. År 

2003 började han arbeta som direktör för Produktionskontoret. 

Johan Haesert intervjuades av mig vid ett tillfälle den 3 mars 2012. Intervjuguiden som användes 

vid intervjutillfället finns i Bilaga 1. Intervjun har spelats in.  

4.4.3. Respondent 3 – Danderyds ekonomichef Cecilia von Sydow 

Cecilia von Sydow är nuvarande ekonomichef på Danderyds kommun. Tidigare arbetade hon 

som ekonomichef på Sundbybergs stad. 

Von Sydow intervjuades av mig vid ett tillfälle den 7 mars 2012. Intervjuguiden som användes 

vid intervjutillfället finns i Bilaga 1. Intervjun har spelats in.  
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4.4.4. Sammanställning av intervjuer 

 Olle Reichenberg Johan Haesert Cecilia von Sydow 

1. Hur förhåller sig 

Danderyds kommun till 

det nuvarande 

skatteutjämningssystemet? 

”kommunens 

officiella inställning 

om 

utjämningssystemet 

är att Danderyd är 

principiellt helt emot 

det” 

”rent principiellt har 

jag ingenting emot 

systemet, sedan 

handlar frågan om 

hur hårt det ska slå” 

”kommunens 

inställning till 

systemet, det baseras 

ju då på majoriteten 

som styr kommunen, 

är principiellt emot 

utjämningssystemet” 

 

Svaren på intervjuns första fråga speglar kommunens ställning till skatteutjämningssystemet. 

Som Cecilia von Sydow sade är Danderyds kommun principiellt emot utjämningssystemet i 

dagens utformning. Kommundirektören Johan Haesert talade även om för mig om en jämförelse 

som gjordes mellan Danderyds och Årgjengs kommun som vid jämförelsetidpunkten var 

systemets mottagarkommun. Enligt Haesert ”så visade sig att Danderyd inte alls hade mer 

resurser för skola, vård och omsorg än Årgjeng… så frågan är om systemet verkligen fungerar 

som det ska?”. 

 

 Olle Reichenberg Johan Haesert Cecilia von Sydow 

2. Vilka nackdelar 

ser du med 

utjämningssystemet? 

 

”systemet är ej 

transparant, det är väldigt 

svårt att förstå hur det 

fungerar”  

 

”systemet ställer 

egentligen inga krav på 

de som mottar utjämning i 

inkomstutjämningsdelen… 

man kan sköta sin 

kommun egentligen hur 

som helst… det spelar 

egentligen ingen större 

”systemet har 

felutnyttjats… den 

kommunala 

prioriteringen i de 

kommuner som är de 

stora mottagare har 

ofta inte varit 

prioriteringen inom 

områden de fick 

bidrag för” 

”ett av problemen 

med 

utjämningssystemet 

att det går helt emot 

det kommunala 

självstyret” 

 

”systemet är alldeles 

för komplext… det 

gör att det är väldigt 

få personer som har 

kunskap om det” 
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roll för hur mycket bidrag 

man får” 

 

”utjämningssystemet inte 

rimmar med den 

kommunala 

självstyrelsen… det har i 

för sig utreds och man 

har kommit fram att det 

gör det… men jag kan 

ändå tycka att den inte ser 

ut så” 

”med det nuvarande 

systemet ser man inte 

konsekvenserna av 

att strukturen 

förändras i våra 

kommuner… det 

kanske finns andra 

strömningar som 

påverkar dagens 

kommuner än vad det 

var när man satt 

igång systemet” 

 

När det gäller systemets nackdelar så hade respondenterna en hel del att berätta. Samtliga tyckte 

att systemet är alldeles för komplext. Olle Reichenberg sa att även han har svårt att förstå 

systemets utbyggnad och ändå jobbar Reichenberg heltid med politik. ”Vad ska då ”vanligt” folk 

tycka då?”. Kommundirektören påpekade även att det finns mottagarkommuner som enligt 

systemet behöver mer resurser exempelvis för investeringen inom vården. Men bidraget de får av 

systemet används till något helt annat. 

 Olle Reichenberg Johan Haesert Cecilia von Sydow 

3. Vilka fördelar ser 

du med 

utjämningssystemet? 

 

”det behövs ändå 

någon form av 

utjämning mellan 

kommuner… det tror 

jag… ” 

”tanken bakom 

systemet är bra, 

nämligen strävan 

efter jämnare 

fördelningen av 

resurser och 

välfärd… för att 

kunna tillhandahålla 

alla medborgare 

likvärdig standard 

inom skola, sjukvård 

och äldrevård måste 

vi ha utjämning” 

”om det inte funnits 

någon form av 

utjämning mellan 

kommuner då skulle 

kommuner med låg 

skattekraft vara 

tvungna att ha 

enorma 

skattesatser… och 

det är ohållbart… det 

är klart att någon 

form av utjämning ur 

det perspektivet 

måste man ha”. 
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Gällande fördelar med utjämningssystemet var samtliga respondenter eniga om att någon form av 

utjämning mellan kommuner ändå behövs. 

 Olle Reichenberg Johan Haesert Cecilia von Sydow 

5. Ifall du inte är 

nöjd med det 

nuvarande 

systemets 

utformning, 

hur tycker du 

det borde se 

ut? 

 

”man skall istället 

utgå ifrån en modell 

där man kör 

utjämning mellan 

kommuner över den 

statliga skatten” 

”man skulle kunna 

minska brytpunkten 

för statlig skatt och 

fördela skatten 

mellan kommuner på 

statlig nivå” 

”det har kommit ett 

förslag från 

Stockholms stad att 

utjämningen borde 

vara regionalt 

baserad, vilket tycker 

jag var väldigt 

intressant… 

kommunerna inom 

Stockholmsregioner 

är så små och är 

beroende av 

varandra… någon 

slags av utjämning 

med kommun som en 

bas är en för liten 

utjämning” 

 

Respondenterna har kommit upp med flera förslag på hur systemet borde se ut. 

Kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg anser att utjämningen skall fullt ut finansieras 

över den statliga skatten. Han menar att det skulle i praktiken innebära att man inte tar pengar 

ifrån några kommuner, men de som behöver tillskott delar man statsbidrag till. Danderyds 

ekonomichef ville även framföra tanken att ”i Sverige finns det väldigt många små kommuner 

och deras skatteunderlag är så låga att de inte kan betala alla funktioner som en kommun ska 

ha… lösningen skulle kunna vara att kommuner får inte vara så små att de inte är självbärande.”  

 Olle Reichenberg Johan Haesert Cecilia von Sydow 

5. Har du hört talas om 

”Pomperipossaeffekt”? 

Om ja, har du några 

”det är allt för 

dåligt utrett… för 

att det finns 

faktorer som ändå 

Gällande 

”Pomperipossaeffekten” 

hade 

kommundirektören 

Von Sydow har hört 

talas om 

”Pomperipossaeffekten” 

och kan till en vis del 
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synpunkter om det? tycker jag 

påverkar tillväxten 

som man inte 

överhuvudtaget tar 

hänsyn till i de här 

utredningarna” 

ingen åsikt om. Han 

förklarade det med att 

han egentligen inte är så 

insatt i frågan. 

tycka att en sådan effekt 

kan systemet generera. 

Fenomenet vid uppmuntrandet av bidragsberoendet och missgynnande av företagsamhet beskrevs 

på 1990-talet som ”Pomperipossaeffekt”. Klassikern i kritiken mot skatteutjämningssystemet är 

just denna effekt. Man menar då att det nuvarande systemet försämrar incitament för att föra 

framgångsrik kommunal politik. Kommunstyrelsens ordförande Reichenberg har själfallet hört 

talas om denna effekt och instämmer helt att systemet har en sådan. Jag berättade då för 

ordföranden att Björn Sundström (huvudsekreterare i Utjämningskommittén) påstod däremot att 

all forskning som existerar på det området pekar på att det nog inte finns någon sådan effekt
59

. 

Reichenberg svarar på det att ”det är allt för dåligt utrett…”. Han hade även att tillägga att ”det 

faktum att man har sett över systemet så pass många gånger är ett bevis på att systemet inte 

fungerar”.  

 Olle Reichenberg Johan Haesert Cecilia von Sydow 

6. Kan du uppge 

några exempel 

på 

investeringspro

jekt som blev 

inställda på 

grund av 

utjämningsskat

ten Danderyd 

betalar till 

andra 

kommuner? 

 

”det kanske inte är 

möjligt att hitta 

sådana eftersom 

allting ändå handlar 

om prioriteringar av 

pengar man har 

kvar… men vad vi 

har märkt att vi har 

naturligtvist fått töja 

vår kommunalskatt 

på grund att det här 

systemet” 

”sådana kommer du 

aldrig att hitta… 

även om det skulle 

finnas så är det 

säkert inte 

dokumenterat” 

Några exempel på 

investeringsprojekt 

som blev inställda på 

grund av 

utjämningsskatten 

hade jag i denna 

intervju inte heller 

fiskat upp. 
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På sista frågan gällande investeringsprojekt som blev inställda på grund av utjämningsskatten 

hade mina respondenter svårt att svara på. Det förklarade Reichenberg med att det alltid handlar 

om prioriteringar man har kvar. Haesert hade viktiga kommentarer på tal att systemet är 

tillväxthämmande, han säger så här ”den här kommunen vill inte växa… och jag tror inte bakom 

ligger skatteutjämningsreformen… det är en politisk inställning helt enkelt”.  

7. Diskussion 

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras viktiga resultat som har kunnat fås från insamlad 

data. Här besvaras problemformuleringens frågor. 

Med hjälp av sammanställningen av investeringsredovisningar har man kunnat konstatera att 

Danderyds kommun har gjort de största investeringarna i sina förvaltningar år 2001 och 2010. 

Det kunde även noteras att de lägsta investeringarna i antal kronor redovisades år 2003 och 2005. 

I förhållande till andra förvaltningar investerades det betydligt mer i tekniska kontoret. Annars 

låg den redovisade investeringsutgiften på relativ jämn nivå över hela undersökningsperioden. 

Därmed någon tydlig förändring i investeringsmönstret från och med år 2005 har det inte kunnat 

påvisas. Detta var ett till en vis del oväntad resultat. Eftersom man har sett politiker
60

 som har 

uttalat sig om att kommuner som fått betala en avgift till systemet har numera inte möjlighet att 

investera tillräckligt i sina egna verksamheter. I fallet med Danderyds kommun är detta långt 

ifrån självklart. Studiens resultat visade på att Danderyd hade investerat ungefär lika mycket i 

sina förvaltningar även efter införandet av det nuvarande skatteutjämningssystemet år 2005.  

Med hjälp av Fjertorp klassificeringssystem av investeringar har man kunnat konstatera att under 

perioden 2000-2010 i Danderyds kommun har det investerats mest pengar i så kallade 

reinvesteringar. Huvudmålet med dessa är att förnya/ förbättra befintliga anläggningar. Enligt 

kommundirektören Johan Haesert har Danderyd inget incitament att växa. De senaste 12 åren har 

det bara byggts ungefär 260 bostäder i Danderyds kommun. Det kan man jämföra med 

grannkommunen Vallentuna där det har byggts över 2000 nya bostäder under samma 

tidsperiod
61

. Därmed är kommunens expantionsinvesteringarna underlägsna. Den övervägande 

delen av investeringsmedel satsas istället på befintliga anläggningar. Haesert menar att det beror 

                                                             
60 http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&nyhet=41590  
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http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5141842


37 
 

helt och hållet på kommunens politiska inställning till frågan. Som vi kan se ur nedanstående 

Tabell 5 växer Danderyds folkmängd med mycket lågt tempo. Eftersom tidigare kunde man 

konstatera att kommunens investeringsutgift inte har förändrats markant i och med införandet av 

det nuvarande skatteutjämningssystemet. Kan man även tycka att utjämningssystemet inte kan 

vara tillväxthämmande i en kommun som inte har något incitament att växa. 

  
Danderyds 
folkmängd 

2000 29570 

2001 29632 

2002 29755 

2003 29884 

2004 30100 

2005 30226 

2006 30492 

2007 30789 

2008 30851 

2009 31150 

2010 31330 

Tabell 7. Danderyds folkmängd under perioden 2000-2010 

Före införandet av det nuvarande skatteutjämningssystemet år 2005 hade kommuner rätt till ett 

generellt statsbidrag. Efter införandet regleras utjämningen istället med hjälp av kostnads- samt 

inkomstutjämningsbidrag. Sammanställningen av insamlad data visade märkligt nog att den 

redovisade utjämningsutgiften hade minskat (!) något i och med införandet av det nuvarande 

skatteutjämningssystemet år 2005. Detta för att sedan ligga på en relativ jämn nivå med en 

utstickande topp år 2009. Man kan konstatera att någon väsentlig förändring i utjämningsskatt 

inte har skett i och med införandet av det nuvarande skatteutjämningssystemet år 2005. För min 

del var det också ett oväntad resultat. Jag förväntade mig resultatet att utgiften för 

utjämningsskatt skulle öka betydligt efter införandet av nya systemet år 2005. Jag undrar varför 

då Danderyds kommunstyrelse ordförande Reichenberg insisterade på att gå tillbaka till det 

gamla systemet? Utgiften i utjämningsskatt låg ju ungefär på samma nivå innan år 2005 och efter. 

Vidare med hjälp av en enkel regressionsanalys testades sambandet mellan den oberoende 

variabeln utgift för utjämningsskatt och den beroende variabeln kommunens redovisade värde för 

investeringsutgift. Det visade sig att denna regressionsanalys hade väldigt lågt förklaringsvärde. 
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Koefficienten för oberoende variabeln var inte signifikant. Det gjorde att H0 accepterades och att 

man kunde konstatera att det inte finns någon korrelation mellan kommunens redovisade värde 

för investeringsutgift och utgift för utjämningsskatt. Denna problematik har jag diskuterat i 

avsnitten för källkritik. Den valda tidsperioden på tio år är alldeles för kort period för en sådan 

undersökning. 

Under sista skeden av denna studie har kvalitativa intervjuer genomförts. Vid sammanställningen 

av dessa har man kunnat notera att samtliga respondenter återspeglade kommunens officiella 

ställning till skatteutjämningssystemet, dvs. att Danderyds kommun är principiellt emot 

utjämningssystemet i dagens utformning. Respondenterna har påpekat ett antal nackdelar med 

systemet. Framför allt tyckte samtliga att systemet var mycket komplext och svårbegripligt. Men 

alla var eniga om att någon form av utjämning mellan kommuner ändå behövs. Enligt 

kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg skulle utjämningen mellan kommuner över den 

statliga skatten kunna vara lösningen på problematiken. Låt oss påminnas om att staten står redan 

idag för ca 95 % av finansieringen av skatteutjämningssystemet. Kritikerna mot systemet menar 

att staten bör stå för 100 % för att på så sätt gynna tillväxt och utveckling.
62

 Men 

kommundirektören Johan Haesert i sin intervju har fallit en intressant kommentar på tal om att 

utjämningssystemet är tillväxthämmande. Han sade att Danderyd växer mycket sakta och det är 

inte på grund av skatteutjämningssystemet, det är en politisk inställning helt enkelt. 

8. Slutsats 

Som vi redan känner till så skapades utjämningssystemet till för att garantera medborgare i alla 

kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett strukturella förhållanden. 

Men långt ifrån alla är nöjda med systemets utformning. Stockholms Handelskammaren menar 

att dagens utjämningssystem mellan olika kommuner är ett stort problem för bland annat 

Stockholmsregionen. Kritikerna mot systemet menar att utjämningen slår sönder drivkraften för 

både tillväxt och bostadsbyggande.  

Med den här uppsatsen ville jag undersöka hur det verkligen ligger till med utjämningssystemet 

genom att belysa systemet utifrån Danderyds kommuns perspektiv. Syftet med uppsatsen var att 
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fastslå i vilken utsträckning har utjämningsskatten påverkat Danderyds kommuns 

investeringsutgift under perioden 2000-2010. 

Denna uppsats har inte kunnat påvisa att det har skett några större förändringar i 

investeringsutgiften samt utgiften för utjämningsskatt i och med införandet av det nuvarande 

utjämningssystemet år 2005. Alltså övergången till det nya systemet rent penningsmässigt inte 

utgjorde någon väsentlig skillnad för Danderyds kommun i överhuvudtaget. Varför i sådant fall 

denna negativa inställning till skatteutjämningssystemet? 

På ovanstående fråga enligt min mening kan man svara med tre ord - public choice theory. Det 

handlar helt enkelt om ren ideologi och politik. Politikerna utformar sina uttalanden på ett sätt 

som kan vinna stöd från samtliga beskattade väljare. Detta gör att de kan maximera antalet röster 

samt öka sin makt. Det förklarar varför politiker driver frågan om utjämningsskatt vidare. Men 

huruvida är det rimligt att kalla utjämningsskatt för Robin Hood-skatt vill jag inte uttala mig om. 

Det får läsaren avgöra själv.  

 

9. Förslag på fortsatt forskning 

När jag genomförde denna studie tänkte jag att det vore mycket intressant att göra en jämförelse 

mellan en mottagarkommun och en kommun som betalar avgift till systemet. Exempelvis om 

man jämförde investeringsutgift samt utjämningsskatt mellan Danderyds och Botkyrka 

kommuner. Båda kommuner ligger i Stockholms län vilket gör det hela ännu mera spännande. 

För bästa resultat borde undersökningen omfatta minst 30års period.  
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Bilaga 1. Studiens intervjuguide 

1. Hur förhåller sig Danderyds kommun till det nuvarande skatteutjämningssystemet?  

2. Vilka nackdelar ser du med utjämningssystemet? 

3. Vilka fördelar ser du med utjämningssystemet? 

4. Ifall du inte är nöjd med det nuvarande systemets utformning, hur tycker du det borde se 

ut? 

5. Har du hört talas om ”Pomperipossaeffekt”? Om ja, har du några synpunkter om det? 

(Fenomenet där bidragsberoende uppmuntras och företagsamhet missgynnas beskrevs på 

1990-talet som ”Pomperipossaeffekt”) 

6. Kan du uppge några exempel på investeringsprojekt som blev inställda på grund av 

utjämningsskatten Danderyd betalar till andra kommuner? 

Bilaga 2. Danderyds kommun organisationsplan 
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 Bilaga 4. Investeringsredovisning (tkr) 

      1. Kansli 
        

  
  

            Projekt 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ekonomisystem 
      

86 1788 164 
  Löne o pa-system 

 
258 1526 614 

       IT 560 843 458 677 597 1557 1272 1948 1203 1179 1098 

Adm. rationalisering  111 133 168 
   

105 
   

865 

Mark o fastighetsförvärv 13 10 
 

514 28 
  

3233 148 
 Underhåll av fastigheter 8969 699 

 
140 

     
395 

Arkiv 
 

4 72 
        Förvärv av aktier     38                 

Summa 671 10220 2971 1291 1251 1585 1463 3736 4600 1327 2358 

            2. Utbildnings- och kulturkontor 
        

            Projekt 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Investering i IP 1285 4324 3301 6364 791 274 3051 6732 3107 15293 7612 

Inventarier Fritidsgårdar 
 

133 
    

124 91 51 1685 

Danderyds gymnasium 
         

2701 

Mörbybadet 
       

765 
   Bibliotek 

       
1104 721 706 378 

In- o 
utomhusanslutningar 61 

 
54 

 
216 920 110 

    Strand- o sjöbad 
  

59 
   

146 
    Internetbaserat skolval 

    
443 

     Konstnärlig utsmyckning     200 100             

Summa 1346 4324 3547 6564 1107 1637 3307 8725 3919 16050 12376 

            3. Tekninskt kontor 
           

            Projekt 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Drifteffektivisering 8216 3347 5650 5874 3425 587 5750 4625 4595 6721 4471 

Inomhusmiljö 9554 5297 5270 1871 1964 424 3372 817 3877 2792 3344 

Verksamhetsanpassningar 1930 6001 5040 5676 7217 2953 5496 8732 9882 173 4214 

Danderyds gymnasium 
    

327 3692 1217 23012 4654 
 Skolor 21475 32513 25282 2070 17174 12196 23163 6618 9610 11040 31354 

Förskolor 
 

648 1076 7147 2064 7573 3285 218 7122 3642 39924 

Äldreboende 7106 43859 13293 3131 12627 20801 6284 53 
  

968 

Investering i IP 739 249 32 5657 21139 970 8318 982 988 9166 316 

Cedergrenska tornet 
      

1994 226 1154 83 806 

Mörby C 
       

2452 
   Stocksunds hamn 

 
881 

                 



45 
 

Gator och vägar 7507 1061 879 511 590 1400 583 1439 5282 7147 11255 
Bullerhämmande 
åtgärder 388 517 261 350 286 1268 102 

 
362 

  Vägbelysning 1916 1979 2651 1403 1643 1360 354 849 1015 
 

982 

Handikappanpassning 
      

1047 415 
 

919 

Trafik och parkering 2128 2795 3275 2700 2555 8057 6534 2913 2364 785 4100 

Parker o naturområden 208 777 598 1621 774 73 
 

358 898 1070 708 

Administrativa investeringar 
 

130 268 274 103 4998 
   Gång och cykelvägar 1492 2328 1415 5257 1613 1 

     Hamnar, pontoner 
 

692 116 120 1160 392 1384 595 30 1 170 

Vatten och avlopp 15288 13588 14506 14434 11873 10219 14713 11329 5610 17049 6393 

Övriga projekt 2831 10423 9078 3119 292 2623 4805 19346       

Summa 80778 126955 88422 61071 86664 71498 89932 68814 76216 64323 109924 

            4. Miljö- och stadsbyggnadskontor 
        

            Projekt 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Bilinköp 
     

93 
     Licenser 

     
95 

     Kopiator 
    

87 
      Datorer 

   
100 

       Ortofoto 
   

48 
       Investeringsram 352 237 170 

        Kart-/GIS-system 
         

234 265 

Mätinstrument                481       

Summa 352 237 170 148 87 188 0 481 0 234 265 

            5. Socialkontor 
           

            Projekt 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

IT-utrustning 
   

286 232 454 
   

370 1203 

Äldreboende 3236 1769 2038 60 109             

Summa 3236 1769 2038 346 341 454 0 0 0 370 1203 

            6. Produktionskontor 
          

            Projekt 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Produktion 4875 4560 5882 3614 2387 990 3545 1407 3491 143 
 Äldreboende 

  
3019 

       
3987 

Ungdom och skola                   2192   

Summa 4875 4560 8901 3614 2387 990 3545 1407 3491 2335 3987 

                        

Totalt 91258 148065 106049 73034 91837 76352 98247 83163 88226 84639 130113 
 

 


