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Sammanfattning 
 

Med denna uppsats har vi försökt modellera sannolikheten för förändringar i den kommunala 

skattenivån i svenska kommuner givet deras politiska styre, som är kodade enligt definition av 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Genom att göra det försöker vi få svar på frågan om det 

finns blockpolitiska skillnader i kommunal skattepolitik. Genom att kombinera SKL:s klassificering av 

kommunala politiska styren 2002-2006 med 2006-2010 har vi skapat så kallade 

maktskifteskategorier, som vi sedan använder som kategoriska variabler när vi modellerar 

sannolikheten för olika förändringar i de kommunala skattenivåerna. För att i viss mån renodla 

politikens inflytande och skilja det från andra strukturer som kan tänkas påverka skattenivån har vi 

skapat variabler som vi kallar för kontrollvariabler. Dessa försöker spegla strukturella förutsättningar 

för den kommunala ekonomin. Två av dessa är förändring i befolkningstäthet samt andelen av den 

kommunala totalbefolkningen som är förvärvsarbetande. För att ge läsaren en beskrivande bild av 

vårt datamaterial har vi i den deskriptiva delen av uppsatsen använt oss av så kallade markovkedjor 

för att ge en initial bild av sannolikheten för höjd, sänkt respektive oförändrad skattenivå givet 

förändringar i det politiska styret före och efter valet 2006. Sannolikheterna för de tre möjliga 

utfallen höjd, sänkt respektive oförändrad skatt modelleras med två multinominala logistiska 

regressioner – först utan kontrollvariabler och sedan med. 

För att tydligare kunna se politikens påverkan har vi valt att utesluta30kommuner enligt vissa 

avgränsningskriterier. Vi har uteslutit kommuner som haft ”hoppande” majoriteter mellan valen. I 

slutet av resultatdelen provar vi även att estimera en multinominal logistisk modell där vi uteslutit 

minoritetsstyren. 

Inom vissa politiska maktskifteskategorier hade vi för få observationer för att kunna modelera 

sannolikheten för sänkt skatt; data saknas data för att kunna göra en stabil modell med signifikanta 

parametrar.  

Efter estimationen av våra modeller jämför vi de koefficienter som blivit signifikanta på 5%-nivån, 

och jämföra koefficientestimatens värde för att rangordna maktskiften efter vilken påverkan de har 

på sannolikheten för höjd skatt.  Vi utvärderar sen vårt resultat och vilka faktorer och egenskaper i 

den kommunala skattepolitiken under 2006-2010 som kan ha påverkat det. Vårt resultat visar att 

flera typer av maktskiften har en signifikant inverkan på sannolikhetsfördelningen för höjd skatt, och 

samtidigt som vi inte kan dra några slutsatser om sannolikheten för sänkt skatt hjälper 

estimationerna ändå oss att analysera blockpolitikens påverkan på den kommunala skattepolitiken. 
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Inledning 

Kommunalskattens storlek är ett ämne som ofta är uppe till lokalpolitisk debatt i Sverige1. Det 

speciella med denna skatt är att skattenivån endast är gemensam för kommunen vilket innebär att 

skattenivån kan skilja sig stort mot andra kommuner. Varje svensk person som har någon form av 

förvärvsinkomster vars summa under året överstiger grundavdraget2 är direkt berörd av 

kommunalskatten tillsammans med landstingsskatten3, vilket innebär att en majoritet av den vuxna 

befolkningen kommer under stora delar av livet att vara berörd av kommunalskattenivån. 

Skattesatsens storlek beslutas varje år av kommunfullmäktige4 . Det finns därför goda anledningar till 

att utforska om det partipolitiska styret i kommunerna har en signifikant påverkan på skattesatsens 

förändring. 

För att göra detta kommer vi använda en multinominal logistisk regressionsmodell i hopp om att 

försöka besvara huruvida förekomsten av eller bristen på specifika politiska maktskiften påverkar 

sannolikheten att en viss kommun höjer eller sänker skatten under mandatperioden 2006-2010. Vi 

har i vår undersökning tittat på mandatperioden 2006-2010. Undersökningen omfattar i vissa 

avseenden två mandatperioder med start från kommunalvalet 2002 till slutpunkt kommunalvalet 

2010, varför kommunalvalet år 2006 blir den händelse då maktskifte i en kommun kan ha skett och 

således en händelse som kan ha påverkat utfallet på skattesatsen i vår undersökning.  

Det resultat vi får fram tyder på att det ofta finns signifikanta skillnader mellan kommuner som 

genomgått olika typer av maktskiften mellan blocken. Däremot har vi inte som ambition att försöka 

ge en fullständig bild av vad som bygger upp den kommunala skattesatsens nivå, det lämnar vi till 

grundligare studier. Vi tror att vår uppsats kan vara av intresse för exempelvis statsvetare eller 

nationalekonomer som till exempel vill veta om det finns tydliga skillnader mellan hur blocken 

bedriver sin skattepolitik på kommunal nivå.  

                                                           
1
 För exempel på debattinlägg se rapporten ”Lunds kommun: 4,40 kr lägre skatt är möjlig”, Skattebetalarnas 

Förening 2005; samt ledare av Peter Götell i tidningen Bohuslänningen, 19 november 2011: ”Räkna med högre 
kommunalskatt”. Exemplen kan mångfaldigas ifrån lokala medier över hela landet. 
2
 Skatteverket ”Skiktgränser, brytpunkter, basbelopp m.m.” länk läst 2011-11-30  

http://www.skatteverket.se/download/18.6fdde64a12cc4eee2308000341/Skillnadsbelopp+2011.pdf 
3
 Inkomstskattelagen, SFS 1999:1229 kap. 1 

4
 Kommunallag, SFS 1991:800 8 kap. § 5 



 

Syfte 

Avsikten med den här uppsatsen är att besvara dessa frågeställningar:  

Påverkar politiska maktskiften kommuners skattenivå? Vidare, givet att detta påståendet stämmer, 

kvarstår det politiska maktskiftets påverkan på skattesatsens storlek efter att vi justerat för 

skattesatsens nivå i början av mandatperioden såväl som för strukturella faktorer såsom befolknings- 

och sysselsättningsförändringar?  
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Teori 

Vår modell 

Den teoretiska tyngdpunkten i uppsatsen ligger i vår multinominala logistiska regressionsmodell, där 

vi har dels politiska variabler och dels de variabler vi kallar för ”kontrollvariabler”. De politiska 

variablerna formuleras genom att vi kombinerat SKL:s definitioner för typ av politiskt styre dels före 

och dels efter 2006. Vi använder oss av åtta så kallade dummy-variabler, variabler som bara antar 

värdet sant eller falskt, och klassificeringen ser ut som följer (maktskifteskategorierna anges i 

cellerna, och varje cell blir en dummy-variabel i vår logistiska regression): 

 Definiering av variabler: maktskifteskategorier 

  POLITISKT  STYRE  2002-2006 

 Borgerligt Socialistiskt Alt. 

P
O

LI
TI

SK
T 

 
ST

Y
R

E 
 

2
0

0
6

-2
0

1
0

 

Borg BB SB AB 

Soc. BS SS AS 

Alt. BA SA AA 

Tabell 1. Definering av maktskifteskategorier 

Denna klassificering baserar sig som tidigare nämnt på SKL:s definitioner. Dessa ställs upp i Tabell 2. 

Fakta: SKL:s definition av politiskt styre5 

B: Borgerligt dominerat styre innefattar ett eller flera av de borgerliga riksdagspartierna 

[Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna](M+C+FP+KD) eller dessa partier och 

Miljöpartiet och/eller lokalt parti 

S: Socialistiskt dominerat styre innefattar [Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet] S, S+V, 

S+V+MP, S+V och MP och/eller lokalt parti 

A: Annat styre innefattar blocköverskridande majoriteter där S och ett eller flera borgerliga partier 

ingår men också regnbågskoalitioner, samlingsstyren, hoppande majoriteter mm 

Tabell 2. Definition av politiskt styre enligt SKL:s klassificering 

Vi har i vår modell valt att undersöka värdet av att i modellen ta hänsyn till följande strukturella 

faktorer (kontrollvariabler), vilka redovisas i Tabell 3.

                                                           
5
 Definitionen kan läsas (2011-12-08) i sin helhet på SCB:s hemsida 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/310val/kommun_och_landstingsval/valresulta
t_2002/majoritetsforhallanden_fore_2006_ars_val 
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 Teoretiska strukturella förutsättningar vars relevans undersöks senare 

  
1. Befolkningstäthet 
2. Sysselsättning 
3. Ursprunglig skattenivå 2006 
4. Förändring av skattenivån under 2002-2006 

Tabell 3.  

Uppgifter om sysselsättningstillväxt och förändringar i skattenivå för åren 2002-2010 hämtar vi från 

Sveriges Kommuners- och Landstings (SKL:s) databas KOLADA6. Uppgifter om befolkningstillväxten 

för åren 2002-2010 hämtar vi från SCB7 . 

1. Strukturell faktor: Sysselsättningstillväxt 

Merparten av kommunernas intäkter kommer från kommunalskatteuppbörden; år 2009 utgjorde 

detta i snitt 69 % av kommunernas intäkter8. Till viss del får kommunerna statsbidrag för att sköta 

sina åtaganden men dessa svarar i genomsnitt endast för en mindre del av de sammanlagda 

intäkterna (ungefär en sjättedel av intäkterna år 20099). Samtliga fysiska personer i Sverige med 

inkomster från förvärvsarbete är skyldiga att betala in kommunal- och landstingsskatt till den 

kommun och det landstinget vederbörande är bosatt i10.  

Vi tänker oss att kommunens skatteinkomster påverkas av dess försörjningsbörda, det vill säga 

andelen av kommunens totala befolkning som förvärvsarbetar (och därmed betalar skatt). Som mått 

på detta har vi tagit fram siffror på andelen av befolkningen som är mellan 20-64 år och multiplicerat 

med andelen i den åldern som förvärvsarbetar. På så vis får vi ett mått på hur stor andel av 

befolkningen som jobbar och betalar skatt, och hoppas på så vis fånga demografiska förutsättningar 

såsom andelen barn och människor i pensionsålder, vilket belastar den kommunala ekonomin11 . 

                                                           
6
 KOLADA är fritt tillgängligt på Internet med hemsida http://www.kolada.se Uppgifter hämtade 2011-11-28 

7
 SCB, Befolkning uttag ur databasen “Antal invånare per km² per kommun” för2002-2010 http://www.scb.se 

8
 SKL ”Kommunernas kostnader och intäkter 2009” 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kostnader_och_intakter uppgifter fr. 2011-11-28 
9
 SKL, ”Kommunernas kostnader och intäkter” 

10
 Inkomstskattelagen, SFS 1999:1229 kap. 1 

11 Artikel ”Skolan och äldreomsorgen kostar alltmer”, tidskriften Välfärd nr 2 2008, utgiven av SCB  

 

http://www.kolada.se/
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kostnader_och_intakter
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2. Strukturell faktor: Befolkningstillväxt 

Vi tänker oss att glesbefolkade kommuner tenderar ha högre skattesatser än de tätbefolkade. En 

kommuns verksamhet styrs av Kommunallagen samt speciallagstiftning som reglerar vilka 

verksamheter kommuner har, såsom Skollagen, Socialtjänstlagen, Plan- och Bygglagen m.fl.12 

Kommunens uppgift att förse sina samhällsmedborgare med likvärdig service över hela kommunen 

torde innebära högre kostnader i glesbefolkade kommuner än tätbefolkade eftersom kostnaderna 

för infrastruktur och äldrevård i form av hemtjänst och skola m.m. blir dyrare med ökande fysiska 

avstånd13 och lägre andel skattekraftig befolkning än i tätbefolkade kommuner. Förändringar i 

befolkningstäthet per km2 över tid borde därför påverka utfallet av kommunalskatten så att 

skattesatsen blir högre med minskad befolkningstäthet. Vissa av våra variabler mäter förändringen 

mellan 2002-2010 för att fånga upp den historiska utvecklingen. 

3. Strukturell faktor: Ursprunglig skattenivå 

Vi har en hypotes om att möjligheterna för en kommun att höja skatten under 2006-2010 beror på 

utgångsläget, alltså skattesatsens nivå i början på mandatperioden. Därför kommer vi granska 

startnivåns betydelse och om den visar sig ha en signifikant påverkan på förändringar i skattenivå 

kommer vi att inkludera den som variabel i vår multinominala logistiska regressionsmodell. 

4.  Strukturell faktor: Förändring av skattenivån under 2002-2006 

En möjlig faktor som kan påverka beslut om förändringar i skattenivå tror vi kan vara om skattenivån 

höjts, sänkt eller bibehållits under föregående mandatperiod. Logiken bakom detta är att det borde 

vara svårare att genomdriva till exempel skattehöjningar om skatten redan höjts föregående nivå. 

Därför kommer vi senare att undersöka denna faktors relevans som kontrollvariabel. 

                                                           
12

 Kommunallag, SFS 1991:900; Skollag SFS 2010:800; Plan- och Byggnadslag, SFS 1987:10; SoL, SFS 2001:453 
13

 Se exempelvis Göteborgs stadsbyggnadskontor: ”Utbyggnadsekonomisk utredning” Göteborg 1978, för 
diskussion kring kostnaderna för boende i perifera jämfört med centrala lägen.  Rapportens slutsats är att en 
lägenhet i periferin skattas som dubbelt så dyr jämfört med lägenhet i centralt läge. Diskussionen i rapporten 
rör främst lägen i städer men resonemanget kring ökade kostnader för perifera lägen kan appliceras även på 
geografiskt stora kommuner med hög andel gles bebyggelse. Noteras skall att dessa utökade 
infrastrukturkostnader för utglesning delas av  kommunen och privatpersoner på olika sätt, i det senare fallet i 
form av exv. ökad bensinåtgång och mer tid avsatt åt transporter på grund av långa fysiska avstånd.  
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Kommuner uteslutna ur datamaterialet 

Vi har valt att utesluta trettioen kommuner ur våra beräkningar14. Anledningen till detta har varit att i 

dessa kommuner har det politiska styret ändrats under mandatperioden 2002-2006 eller 2006-2010 

från ett politiskt block (A, B eller S) till ett annat. Tre kommuner, Knivsta, Svedala och Gotland, har 

uteslutits av andra skäl. Knivsta kommun bildades först år 2003 som en utbrytning ur Uppsala 

kommun och därför är jämförelser med år 2002 omöjliga att göra15. Att vi behållit Uppsala i detta fall 

har att göra med att det var en geografiskt och befolkningsmässigt en mindre del av kommunen som 

bröts ut. Uppsalas blockpolitiska tillhörighet förändrades inte i och med utbrytningen och i vårt 

material behandlas observationen Uppsala som Uppsala exklusive Knivsta16. I Svedala har kommunen 

styrts med hoppande kommunmajoriteter under 2002-201017 varför det inte varit något stabilt 

politiskt styre under de två mandatperioderna. Gotland har exkluderats eftersom Gotland saknar 

landsting och istället utgörs kommunalskatten på Gotland av en sammanslagen kommunal- och 

landstingsskatt18 varför den observationen hade blivit en uteliggare i undersökningsmaterialet som 

hade försvårat vår analys.  

Den viktigaste anledningen till att kommunerna uteslöts låg i att annars uppfylls inte 

förutsättningarna för estimering med Maximum Likelihood-metoden i form av att observationerna 

inte är likafördelade mellan undersökningsperioderna. Maximum-Likelihoodskattning är en metod 

som utnyttjar slumpvariablers oberoende för att faktorisera de simultana täthetsfunktionerna till en 

produktkedja av marginalsannolikhetsfördelningar och en metod som vi kommer använda oss av i vår 

analys.  

Vidare förutsätter en markovkedja, en metod vi använder oss av och som kommer att förklaras mer i 

nästa avsnitt, att antalet observationer är lika under alla undersökningsperioder varför vi har valt att 

utesluta kommuner där det kommunala styret ändrats under mandatperioden för att få lika antal 

observationer. Vi har valt att behålla de fall där styret ändrats inom blocken (styren där den politiska 

majoriteten har gått från A till A, B till B, S till S) eftersom styret inom dessa kommuner förblivit inom 

samma politiska majoritetsblock och behåller därmed samma klassifikation under mandatperioden. 

                                                           
14

 Se tabell i Bilaga 1, ”Uteslutna kommuner”, för fullständig lista över uteslutna kommuner 
15

 Knivsta kommuns hemsida ”Kommun med gamla anor”: http://www.knivsta.se/Kommun-och-politik sida läst 
2011-12-10 
16

 År 2002 bodde 12 586 personer i nuv. Knivsta kommun och 179 673 i nuv. Uppsala kommun. Knivsta 
kommun har en yta av 283 km

2
, Uppsala kommun 2189 km

2
. Källäget för befolkning är från http://www.scb.se 

Befolkningsstatistik, uttag ur databasen ”Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-2011 enligt indelning 1 
januari 2011”. För uppgifterna om kommunernas respektive ytstorlek se SCB:s ”Årsbok för Sveriges kommuner 
2011” utg. av SCB 2011 
17

 SKL ”Partierna som styr Sveriges kommuner”, augusti 2006 samt SKL ” 23 maktskiften sedan 2006 års 
val”,30augusti 2011 
18

 Region Gotland, http://www.gotland.se/imcms/51806 uppgifter från 2011-11-28 

http://www.knivsta.se/Kommun-och-politik
http://www.scb.se/
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Vår hypotes är att kommuner som bytt majoritet mellan två kommunalval har inte en lika enhetlig 

skattepolitik som de kommuner som haft endast en och samma typ av politisk dominans under 

mandatperioderna. Av detta skäl har vi uteslutit kommunerna som haft majoritetsskifte mellan två 

kommunalval. 
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Metod 

Markovkedjor 

Markovkedjor är en stokastisk metod med vars hjälp det är möjligt att bygga upp modeller av 

strukturförändringar över tid där övergångar kan ske i alla riktningar19. Kommunala styren är en 

sådan struktur där förändringar sker vid en tidpunkt, i detta fallet är tidpunkten ett kommunalval. Vid 

denna tidpunkt sker en övergång i politiskt styre från vad vi har kodat som “Borgerligt” “Socialistiskt” 

respektive “Alternativt” styre till något av de andra tillstånden, eller så förblir det politiska styret 

“Borgerligt” (B) “Socialistiskt” (S) eller “Alternativt” (A). I vårt arbete används markovkedjan mest 

som ett deskriptivt verktyg för att skatta sannolikheterna för en viss typ av förändring i skattenivån 

endast givet politisk maktskifteskategori. Resultatet, som presenteras i tabellform, kan sägas vara en 

skattning av obetingade sannolikheter för skatteförändring eftersom vi inte tar hänsyn till de 

strukturella faktorer vi diskuterat tidigare. 

 

Förutsättningarna för att kunna tillämpa Markovkedjor är att den undersökta populationen måste 

vara lika stor och varje individ identisk under hela undersökningsperioden. Vidare gäller att 

materialet är strukturerat i tillstånd, såsom typer, klasser eller liknande. Struktursystemet kan bygga 

på kvantitativ såväl som kvalitativ data. 

Den totala populationen är lika stor under hela undersökningsperioden eftersom 

övergångstalen transformeras till övergångssannolikheterna och ställs upp i en matris som kallas 

övergångsmatris. I vårt fall utgör de tre olika sorternas politiska styren (A, B och S) tre kvalitativa 

tillstånd varemellan förändringar kan ske vid en viss tidpunkt. Tabellen som ställs upp är därför en 

3x3 matris med de tre kvalitativa tillstånden 2002-2006 som kolumner och motsvarande tillstånd 

2006-2010 som rader. Man kan säga att vi gör tre olika tabeller, en för sannolikheten för oförändrad 

skatt, en för höjd och en för sänkt, men att vi presenterar dem simultant i samma tabell. I Tabell 4 

redovisar vi hur den första raden i matrisen sätts upp.  

                                                           
19

 Hela avsnittet med markovkedjor bygger på uppgifter från kap. 4 i Söderman, Inga; 
“Markovkedjemodeller av jordbrukets strukturomvandling: Stokastiska modeller och analyser av 
företagsnedläggningar och storleksrationalisering inom Örebro län”, Esselte studium 1974 
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 Illustration av vår huvudsakliga tillämpning av markovkedjor: 

  Politiskt styre  2002-2006  

 Borgerligt (B) Socialistiskt (S) Alternativt (A) Marginalfördelning 

P
o

l.
 s

ty
re

 
2

0
0

6
-1

0
 

Borgerligt (B) 
Pr(höjd|BB) 
Pr(oför|BB) 
Pr(sänkt|BB) 

Pr(höjd|SB) 
Pr(oför|SB) 
Pr(sänkt|SB) 

Pr(höjd|AB) 
Pr(oför|AB) 
Pr(sänkt|AB) 

Pr(höjd|->B) 
Pr(oför|->B) 
Pr(sänkt|->B) 

Tabell 4. Exempel på tillämpning av en markovkedja 

Innan modellen presenteras gör vi även en frekvenstabell av samma struktur och utifrån den 

beräknar vi andelarna inom varje maktskifteskategori som höjt, sänkt respektive låtit skatten vara 

oförändrad, vilket i sin tur blir vår skattning av sannolikhetsfördelningen för dessa tre sorters 

skatteförändringar. Vi kommer tillämpa samma upplägg när vi undersöker om skatteförändringen 

under 2002-2006 tycks påverka fördelningen för 2006-2010, eftersom vi funderar på att ha med det 

som så kallad kontrollvariabel.  

Multinominal logit model  

Multinominal logit model är ett sätt att utifrån kategoridata beskriva det logaritmerade oddset för 

att en händelse skall inträffa 20. I vårt fall är händelserna sänkt, höjd och oförändrad. Vi försökte först 

med en ordered logit-model, vilket är motsvarande modell för ordinaldata istället för kategoridata, 

men eftersom data inte gav något stöd för att oddsen för de tre händelserna kunde modelleras med 

enbart en ekvation gick vi över till en multinominal modell som bygger på nominaldata för att mäta 

skattenivåns förändringar.  Vi tänkte nämligen först att de tre utfallen sänkt, höjd och oförändrad 

kunde beskrivas som ordinala kategorier, men detta visade sig inte vara fallet. 

Vi är intresserade av i vilken riktning sannolikheterna för våra utfall (sänkt, oförändrad respektive 

höjd skatt) påverkas av maktskifteskategorierna. Beroende på vilket politiskt styre en kommun samt 

på de strukturvariabler vi har tagit med (befolkningsförändring under mandatperioderna 2002-2006 

och 2006-2010, förändring i andelen förvärvsarbetande mellan 20-64 år i kommunbefolkningen) 

kommer vi att kunna redovisa hur specifika förändringar eller icke-förändringar i politiskt styre kan 

påverka sannolikheten för höjd och sänkt skatt jämfört med oförändrad. Vi använder kategorin AA, 

alltså blocköverskridande/alternativt styre under båda mandatperioderna, som referenskategori. 

Tecknen framför maktskifteskategorierna ger oss sedan om sannolikheten för höjd och sänkt skatt 

ökar eller minskar för varje maktskifteskategori i jämförelse med referenskategorin. Eftersom detta 

är en logistisk modell utgår vi ifrån de logaritmerade oddsen för höjd och sänkt jämfört med 

oförändrad skatt.  

                                                           
20

 Hela avsnittet om multinominal logit bygger på uppgifter ifrån Griffiths, William et Lim, Guay; Principles of 
Econometrics 3rd ed., John Wiley & Sons 2008 
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Eftersom vi har att göra med uttömmande och ömsesidigt uteslutande sannolikheter så kommer 

summan av utfallen (höjd, sänkt, oförändrad) att bli 1. Sannolikheten för de tre olika utfallen kan inte 

estimeras oberoende av varandra. Att estimationen av sannolikheten för ett av dessa tre utfall inte 

kan ske oberoende av de andra utfallen beror av följande samband: 

                                                                

Av detta skäl är det tillförlitligare att beräkna sannolikheterna simultant i en multinominal logistisk 

regression snarare än två enkla logistiska regressioner. 

De logaritmerade oddsen i en multinominal modell ges i det generella fallet (med våra tre specifika 

möjliga utfall) av följande två funktioner: 

   (
              

                   
)     ∑     

 
                  (där p är antalet variabler)                                                                  

   (
             

                   
)     ∑     

 
                                                                                              

                                                                                    

Att vi inte kan estimera detta som två vanliga logistiska regressioner beror på ett flertal anledningar. 

Först och främst har vi att göra med olika urvalsstorlekar, eftersom vi i ekvationen för sänkt skatt 

ovan utesluter de observationer som ingår i kategorin för höjd skatt. Annat skäl är att vi ej kan vara 

säkra på att summan av sannolikheterna kommer att bli ett om vi estimerar dem var för sig, vilket 

vore ett brott mot ett av sannolikhetslärans axiom. Ett tredje skäl är att standardavvikelserna på de 

estimerade koefficienterna oftast kommer att bli mindre när vi estimerar logit-modellen på en gång 

istället för att dela upp denna i flera logitestimatorer. Av dessa anledningar använder vi oss således 

av Maximum-Likelihoodskattning då detta är en robust metod för att påvisa sannolikheten att vi får 

maxvärdet på vår skattning.   

Resultat 

Inspektion av datamaterialet  

För att få en bild av datamaterialet har vi konstruerat deskriptiva diagram som vi utifrån vårt syfte 

försöker att dra relevanta slutsatser från. Vi börjar med att presentera i Diagram 1 förändringen i 

skattenivå för mandatperioden 2006-2010. 

Diagram 1. Förändringar i kommunal skattenivå för perioden 2006-2010 
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Diagram 1 

Mandatperioden 2006-2010 är det de borgerliga kommunerna som höjer skatten minst, och 

socialistiska kommuner som höjer mest. Under 2006-10 höjdes kommunalskatten i genomsnitt med 

0,09 procentenheter.  

Kontrollvariablernas relevans 

I detta avsnitt undersöker vi sambandet mellan våra så kallade ”kontrollvariabler” och skattenivån 

genom enkla statistiska tester och mått på samband mellan dessa och skattenivåer. Om en 

kontrollvariabel visar sig ha en signifikant påverkan har vi delvis lyckats motivera senare användning 

av variabeln som en regressor i vår multinomiala logistiska regression.  

Strukturell faktor 1: Sysselsättning 

I Diagram 3 plottas den kommunala skattenivån mot andelen förvärvsarbetande av respektive 

kommuns totalbefolkning (det vill säga, andelen av samtliga invånare som enligt SKL.s definition 

förvärvsarbetar). Snarare än att undersöka år för år utgår vi från år 2006, som ligger mitt emellan de 

båda mandatperioder vi valt att undersöka. 
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Diagram 3 

Regressionsanalys: Skatteförändring (i %-enheter) versus Förvärvsarbetande (Förändring i %-

enheter) 

(Förändring i %-enheter skatt)=0,0049 – 4,25*(Förändring I %-enheter förvärvsarbetande 2006-2010) 

Variabel Estimat T-värde P-värde 

Intercept 0,00486 0,12 0,906 

% Sysselsatta -4,252 -1,95 0,052 

Not: Regressionsutskrift finns i Appendix. 

Tabell 5 

 

Ur Tabell 5 noterar vi att sysselsättningsgraden som regressor ej har en signifikant påverkan på 

skattenivån vid en signifikansnivå på 5%. Vi väljer därför att inte ha med denna faktor som variabel. 

 

Strukturell faktor 2: Befolkningstillväxt 

Nästa strukturella faktor att undersöka är befolkningstäthet. Vi börjar med ett spridningsdiagram där 

vi plottat skattenivån mot antal invånare per kvadratkilometer. Resultatet redovisas i Diagram 4. 
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Diagram 4 

Tyvärr ger oss detta diagram inte mycket att gå på; i regressionslinjen får de extrema uteliggarna i 

materialet alldeles för stor plats med minsta-kvadratmetoden. Därför väljer vi att undersöka själva 

befolkningstillväxten. Detta gör vi genom att mäta den procentuella ökningen av befolkningstätheten 

under mandatperioden. I Diagram 5 nedan undersöker vi om det finns skillnader i befolkningstillväxt 

bland de tre skattekategorierna höjd, sänkt och oförändrad skatt. 
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Diagram 5 

Diagram 5 redovisar skillnader i skatteförändring beroende av befolkningsförändring, så vi definierar i 

Tabell 6 kontrollvariabeln PGROWTH för senare användning i vår multinominala logistiska regression. 

 

Definiering av variabel: Befolkningstillväxt (PGROWTH) 

 

PGROWTH = (#Invånare år 2010 - #Invånare år 2006) / (#Invånare år 2006) 

Tabell 6 

Strukturell faktor 3: Ursprunglig skattenivå år 2006 

För att undersöka om den ursprungliga skattenivån år 2006 påverkar skatteförändring under 2006-

2010 gör vi en regression av den genomsnittliga skatteförändringen i procentenheter med den 

ursprungliga skattenivån för respektive kommun som regressor. 

Regressionsanalys: Förändring i skattenivå (%) versus Ursprunglig skattenivå (START) 

(Förändring I skattenivå 2006) = -0,56 + 0,0297*START 

Variabel Estimat T-värde P-värde 

Intercept -0,5605 -2,01 0,046 

START 0,02972 2,29 0,023 

Not: Utskriften finns i Appendix 

Tabell 7 
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Regressionsutskriften i Tabell 7 antyder att variabeln ursprunglig skattenivå höjer skatten med 

0,0297 procentenheter per procentenhet ursprunglig skatt, och eftersom variabelns koefficient är 

signifikant med fem procents signifikansnivå bestämmer vi oss för att inkludera variabeln. I ljuset av 

det fastslagna sambandet mellan förändring i skattenivån 2006-2010, och den ursprungliga 

skattenivån 2006, definierar vi Tabell 8 en ny kontrollvariabel. 

 

Definiering av variabel: Ursprunglig skattenivå (START) 

 

START = Skattenivå år 2006 

Tabell 8 
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Strukturell faktor 4: Förändring av skattenivån under 2002-2006 

  SKATTEUTVECKLING  2002-2006  
  HÖJD SÄNKT OFÖRÄNDRAD Summa 

SK
A

TT
EU

TV
EC

K
LI

N
G

 2
0

0
6

-2
0

1
0

 H
Ö

JD
 

33 0 30 63 

SÄ
N

K
T 

26 2 8 36 

O
FÖ

R
. 

66 4 91 161 

Su
m

m
a 

125 6 129 ∑=260 

Tabell 9 

Eftersom antalet kommuner som sänkte skatten 2002-2006 var väldigt få är det svårt att avgöra om 

hur fördelningen höjd, sänkt och oförändrad skatt 2006-2010 bland de som sänkte skatterna 2002-

2006 (mittenkolumnen) skiljer sig från de andra två. Av dessa skäl väljer vi därför att utesluta denna 

strukturella faktor som variabel då den blir mycket svår att använda som grund för goda tolkningar.  

Sannolikheten att en kommun höjer skatten 2006-2010 givet politiska styret 2002-2010 

På följande sidor redovisar vi i tabellform skiftena i politiska styren och i kommunala skattesatser 

som skedde efter valet 2006 i absoluta tal, som andel av alla kommuner samt summan av 

skatteförändringar. Dessa tabeller är utformade som Markov-kedjor där vi har jämfört hur 

skattenivåerna ändrats efter mandatperioderna. Första tabellen redovisar förändringen i 

skattenivåerna för kommunerna uppdelade efter politiska styren i absoluta tal, andra tabellen 

redovisar samma resultat men i andelar i procent, tredje tabellen redovisar de totala 

skatteförändringarna för de 260 kommuner som ingår i vårt observationsmaterial uppdelat efter 

mandatperioderna 2002-2006 och 2006-2010 där vi redovisar hur sänkta, oförändrade och höjda 

skattesatser förändrades från mandatperioden 2002-2006 till 2006-2010. I de två första tabellerna 

redovisas även marginalsannolikhetesfördelningen för händelserna medan den tredje tabellen är en 

ren frekvenstabell. Vi gör detta för att få en preliminär bedömning av huruvida politiken tycks 

påverka sannolikheten för höjd, sänkt och oförändrad skatt. 
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Tabell 10. Realiserade markovkedjor 

 

Ur Tabell 10 ifrån denna och föregående sida kan vi utläsa sannolikheten att en kommun höjer 

skatten givet ett byte av politiskt styre. Dessa tycks variera mycket mellan de politiska 

maktskifteskategorierna.  

I Tabell 11 har vi redovisat andelarna från tabellen ovan och använt dem för att skatta 

sannolikhetsfördelningen av höjd, sänkt och oförändrad skatt för varje maktskifteskategori.  

  



22 
 

 

Sannolikhetsfördelning för höjd, sänkt respektive oförändrad skatt 2006-2010 

givet politiska styren under 2002-2006 samt 2006-2010. 

Pr(Höjd skatt|B B) = 0,222 
Pr(Oförändrad |BB) = 0,556 
Pr(Sänkt skatt | BB) = 0,222 

Pr(Höjd skatt |S B) = 0,114 
Pr(Oförändrad |S B) = 0,457 
Pr(Sänkt skatt |S B) = 0,429 

Pr(Höjd skatt |A B) = 0,200 
Pr(Oförändrad |A B) = 0,760 
Pr(Sänkt skatt |A B) = 0,040 

Pr(Höjd skatt|BS) = 0,667 
Pr(Oförändrad |BS) = 0,333 
Pr(Sänkt skatt |BS) = 0 

Pr(Höjd skatt |S S) = 0,278 
Pr(Oförändrad |S S) = 0,722 
Pr(Sänkt skatt |S S) = 0 

Pr(Höjd skatt |AS) = 0,500 
Pr(Oförändrad |AS) = 0,375 
Pr(Sänkt skatt |AS) = 0,125 

Pr(Höjd skatt | BA) = 0,667 
Pr(Oförändrad|BA) = 0,333 
Pr(Sänkt skatt |BA) = 0 

Pr(Höjd skatt |SA) = 0,273 
Pr(Oförändrad |SA) = 0,636 
Pr(Sänkt skatt |SA) = 0,091 

Pr(Höjd skatt |AA) = 0,062 
Pr(Oförändrad |AA) = 0,938 
Pr(Sänkt skatt |AA) = 0 

Marginalsannolikheter 

Givet visst politiskt styre 2002-06 Givet visst politiskt styre 2006-10 

 
Pr(Höjd |Borgerligt styre 2002-06) = 0,280 
Pr(Oförändrad|Borgerligt styre 2002-06) = 0,527 
Pr(Sänkt | Borgerligt styre 2002-06) = 0,194 
 
Pr(Höjd |Socialistiskt styre 2002-06) = 0,229 
Pr(Oförändrad|Socialistiskt styre 2002-06) = 0,636 
Pr(Sänkt |Socialistiskt styre 2002-06) = 0,136 
 
Pr(Höjd skatt|Alternativt styre 2002-06) = 0,204 
Pr(Oförändrad| Alternativt styre 2002-06) = 0,755 
Pr(Sänkt skatt| Alternativt styre 2002-06) = 0,041 
 

 
Pr(Höjd |Borgerligt styre 2006-10) = 0,191 
Pr(Oförändrad|Borgerligt styre 2006-10) = 0,567 
Pr(Sänkt | Borgerligt styre 2006-10) = 0,241 
 
Pr(Höjd |Socialistiskt styre 2006-10) = 0,326 
Pr(Oförändrad|Socialistiskt styre 2006-10) = 0,663 
Pr(Sänkt |Socialistiskt styre 2006-10) = 0,012 
 
Pr(Höjd skatt|Alternativt styre 2006-10) = 0,242 
Pr(Oförändrad| Alternativt styre 2006-10) = 0,727 
Pr(Sänkt skatt| Alternativt styre 2006-10) = 0,03 
 

Tabell 11 

Här står klart att under 2006-2010 är den största sannolikheten (24%)  att en kommun sänker skatten 

under borgerligt styre, särskilt om styret var socialistiskt under föregående mandatperiod (43%). 

Största sannolikheten för att skatten höjs under 2006-2010 gäller de kommuner som är socialistiskt 

styrda (33%). Framför allt ifall kommunen var borgerligt styrd mandatperioden innan, för då var 

sannolikheten för höjd skatt hela 67 %. Kommuner med alternativt styre är de kommuner som har 

störst chans att låta sin skattenivå förbli oförändrad (73%), särskilt om styret innan också var 

alternativt/blocköverskridande (92 %). 
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Estimation av nominal logit 
 

Vi börjar med att estimera den multinomiala modellen utan våra kontrollvariabler. Dessvärre uppstår 

problem vid estimationen av det som i utskriften kallas Logit 2, vilken modellerar sannolikheten för 

sänkt skatt. I utskrift 1 presenterar vi utskriften med Logit 1 som beror sannolikheten för höjd skatt 

medan den fullständiga utskriften finns i Appendix under ”Multinomiala regressionsutskrifter”.  

 

Estimation av utan kontrollvariabler 
 

                                                                   

Predictor           Coef  SE Coef      Z      P   SIGNIFICANT   

Logit 1: Höjd skatt 

Constant        -2,70805  1,03280  -2,62  0,009 

ASB(02vs06) 

 AB              1,37305  1,14861   1,20  0,232          

 AS              2,99573  1,28452   2,33  0,020        YES    

 BB              1,79176  1,06979   1,67  0,094           

 BA              3,40120  1,34784   2,52  0,012        YES    

 BS              3,40120  1,34784   2,52  0,012        YES    

 SS              1,75254  1,06578   1,64  0,100           

 SA              1,86075  1,24212   1,50  0,134            

 SB              1,32176  1,17438   1,13  0,260            

Logit 2: Sänkt skatt 

Ej estimerbar 

 

 

Log-Likelihood = -202,161 

Test that all slopes are zero: G = 70,972, DF = 16, P-Value = 0,000 

 
Utskrift 1 

 

I Utskrift 1 kan vi utläsa att när det gäller sannolikheten för höjd skatt, så är variablerna som anger 

maktskiftena BS, BA och AS har en påverkan på sannolikheten för höjd skatt som är signifikant skild 

från 0. Koefficienterna som hör till BA och BS har samma estimat och samma p-värde. Eftersom dessa 

båda koefficienter estimeras till ungefär 3,4, vilket är de högsta estimerade värdena för samtliga 

maktskiftesvariabler vilket leder till att vi kan konstatera att sannolikheten för höjd skatt ökas mest 

om en borgerlig kommun får ett blocköverskridande eller socialdemokratiskt styre.  

 

De delar av utskriften som rör hela den multinomiala modellen ska tolkas med försiktighet, eftersom 

den ena logit-funktionen inte kunde estimeras på ett tillförlitligt sätt. Detta beror på att likelihood-

kvoten inte konvergerade i det sistnämnda fallet. Vi kan dock konstatera att ett Likelihood Ratio test 

med hypotesen att alla riktningskoefficienter är 0, förkastas till och med vid en signifikansnivå på 1%. 

 

I Utskrift 2 gör vi en ny estimation där vi tagit med våra kontrollvariabler. 
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Estimation med kontrollvariabler                                                                    
Predictor            Coef   SE Coef      Z      P   SIGNIFICANT      

Logit 1: Höjd skatt 

Constant          7,01642   4,49991   1,56  0,119 

ASB(02vs06) 

 AB               1,67953   1,17726   1,43  0,154                   

 AS               3,24785   1,31385   2,47  0,013        YES          

 BB               1,90778   1,09862   1,74  0,082                   

 BA               3,57236   1,36825   2,61  0,009        YES          

 BS               3,67006   1,37575   2,67  0,008        YES          

 SS               2,00843   1,09053   1,84  0,066                   

 SA               2,20962   1,27118   1,74  0,082                   

 SB               1,79073   1,20690   1,48  0,138                   

PGROWTH          -18,6299   6,26586  -2,97  0,003        YES          

START            -0,463796  0,206546  -2,25  0,025       YES 

Logit 2: Sänkt skatt 

Ej estimerbar 

 

Log-Likelihood = -183,346 

Test that all slopes are zero: G = 108,602, DF = 20, P-Value = 0,000 

 

Utskrift 2 

 
 

Vi kan ur denna utskrift konstatera att maktskiften till socialdemokratiska styren har en fortsatt 

signifikant positiv påverkan på sannolikheten för höjd skatt. Däremot har kategorierna BS och BA inte 

längre samma estimat och p-värde, utan kategorin BS (borgerligt till socialdemokratiskt) framträder 

som den kategori som höjer sannolikheten för skattehöjningar mest. En annan sak vi noterar är att 

man kan därför säga att kontrollvariablerna i en viss utsträckning uppfyllde sitt syfte; de tjänade till 

att nyansera resultaten, om än i en väldigt rudimentär omfattning. Det mest intressanta i detta 

resultat är att samtliga politiska variabler blev mer signifikanta i form av lägre p-värden när vi tagit 

hänsyn till våra två kontrollvariabler befolkningstillväxt och ursprunglig skattenivå 2006. Interceptets 

p-värde om 11,9% lämnar vi åt sidan då maktskifteskategorin AA, som ingår i interceptet, inte säger 

något om blockpolitiska skillnader i kommunal skattepolitik. Utöver interceptet  uppnådde flera 

andra av variablerna inte heller signifikans21. I nästa steg illustrerar  vi förändringen i estimat och p-

värden för regressionen av höjd skatt i Diagram 6, för att visa systematiken i hur estimaten och p-

värdena förändras.  

 

                                                           
21

 Vi har här utgått ifrån en signifikansnivå om 5%, en nivå som bygger på statistisk praxis 
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Diagram 6. 

Från Diagram 6 syns tydligt att kontrollvariablerna renodlar politikens inflytande. Hade vi använt en 

signifikansnivå på 10% skulle kontrollvariablerna gjort att även SA och SS blivit signifikanta och med 

en signifikansnivå på 1% skulle ingen av de politiska variablerna ha blivit signifikanta ifall vi inte hade 

tagit hänsyn till våra kontrollvariabler. 

 

 

Slutsats 

Till att börja med måste vi konstatera att eftersom estimationen av log-oddskvoten för sänkt skatt 

gentemot oförändrad inte gick att genomföra, drabbas vår förmåga till heltäckande analys. Det enda 

vi kan göra är att tolka den delen av modellen som rör höjd skatt.  

 

Resultaten pekar på att kommuner som går från borgerligt styre till socialistiskt eller alternativt är de 

som har högst sannolikhet för skattehöjningar. Estimationen av modellen med kontrollvariabler visar 

att det är den förstnämnda typen av maktskifte som ökar chansen mest. På tredje plats över störst 

ökning av chansen för skattehöjningar kommer de kommuner som går från alternativt till 

socialistiskt. Detta resultat är i harmoni med bilden av socialistiska styren som mer frekventa 

skattehöjare än de borgerliga. Eftersom de tre variabler som blev signifikanta med 5% signifikansnivå 

blev det i en ordning som stämmer överens med våra förväntningar anser vi att frågan om huruvida 
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det finns blockpolitiska skillnader i skattepolitik kan besvaras med ett ja – i alla fall när vi tittar på 

sannolikheten för höjd skatt jämfört med oförändrad. Denna slutsats är även i linje med resultaten av 

vår markov-inspirerade tabell. 

 

Grafen över koefficientestimaten och deras p-värden visar att när vi tagit hänsyn till ursprunglig 

skattenivå år 2006 samt befolkningstillväxt, framträder skillnaderna än tydligare. Detta besvarar en 

delfråga i vårt syfte, nämligen om politikens påverkan kvarstår efter att vi tagit hänsyn till de faktorer 

vi kallar kontrollvariabler. Politikens påverkan blir till och med än tydligare. Vi anser därför att arbetet 

med kontrollvariabler var motiverat och hjälpt oss en bit på vägen i vår analys.   

 

Vi har alltså kommit fram till att politiken spelar roll för sannolikheten för skattehöjningar. 

Anledningen till att vi stötte på problem med estimationen av modellen för sänkt skatt kan bero på 

flera anledningar. Vi kan till exempel konstatera att mandatperioden 2006-2010 var en ”dålig” 

mandatperiod, eftersom den var atypisk på flera sätt. Framförallt gjorde socialdemokraterna sitt 

sämsta val sedan allmänna rösträttens införande, vilket naturligtvis påverkar de kommunala 

valresultaten22. Eftersom så få kommuner fick socialistiskt dominerade styren blev det svårt att 

modellera sannolikheten för sänkt skatt för kommuner i dessa kategorier.  

 

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att ja, förändringar i en kommuns blockpolitiska styre tycks 

faktiskt påverka sannolikheten för skatteförändringar och att denna påverkan kvarstår efter att man 

tagit hänsyn till strukturella förutsättningar som befolkningstillväxt och ursprunglig skattenivå 2006. 

Därmed uppfyller vi syftet med uppsatsen, det vill säga att svara på frågan om politiska maktskiften 

påverkar kommuners skattenivåer och om det kvarstår efter att man tagit hänsyn till de strukturella 

faktorer vi tagit med i undersökningen. 

                                                           
22

 Socialdemokraternas valanalys för valet 2006, 
http://www.socialdemokraterna.se/upload/Rapporter/Valanalys/Slutrapport_valanalys_070329.pdf läst 2011-
12-01 

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Rapporter/Valanalys/Slutrapport_valanalys_070329.pdf
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Diskussion 

Vad vi kan utläsa i tabellerna är att vi har ett litet datamaterial för flera av maktskifteskategorierna, 

särskilt när vi undersöker hur log-odds-kvoten för skattesänkning (mot oförändrad skattenivå) 

påverkas av dem. Flera av dummy-variablerna som anger specifika maktskiften har svårt att uppnå 

signifikans. Ett problem vi troligen inte skulle ha haft ifall vi hade haft flera observationer att tillgå. 

Det hade kanske varit fördelaktigt att utgå från en mandatperiod med jämnare balans mellan 

maktskifteskategorierna, så vi haft fler observationer i vissa kategorier och därmed lättare kunnat 

koppla fenomenet med insignifikanta koefficienter till att maktskifteskategorin inte haft en tydlig 

gemensam linje i den kommunala skattepolitiken istället för att som nu inte kunna skilja detta från 

att observationerna varit för få för att upptäcka någon systematik även om den egentligen borde 

funnits där. Att många fler kommuner blev borgerliga än socialistiska tror vi kan hänföras till orsaker 

som att det i Riksdagsvalet vårt undersökningsår 2006 blev ett maktskifte från socialistiskt till 

borgerligt styre. Eftersom det är gemensam valdag och gemensamt tillfälle för både riksdags- och 

kommunalvalen kan riksdagsvalets utfall i sin tur ha påverkat utfallet även på kommunal nivå23.  Med 

tanke på dessa problem tror vi inte att en multinominal logistisk regressionsmodell är rätt väg att gå 

med bara mandatperioden 2006-2010 som stickprov. 

Att flera variabler inte uppnått signifikans föreslår hur som helst en reducerad eller omspeciferad 

modell om man vill ha en tillförlitlig uträkning på exakta sannolikheter för sänkt, höjd och oförändrad 

skatt, och inte bara som oss är intresserade av att fastslå om enstaka maktskiftes-koefficienter har en 

signifikant påverkan på oddskvoten för sänkt och höjd skatt vs oförändrad. Hade vi haft mer tid hade 

vi troligen försökt bidra med en sådan heltäckande beskrivning, och beräkna sannolikheterna. Vår 

uppfattning är emellertid att det vi fått fram räcker för att besvara frågeställningen så som det 

formulerats i syftet. 

Vi skulle kunnat bygga ut våra modeller och inkludera flera kommunalval än valet 2006. Detta hade 

förstås betytt fler observationer inom vissa kategorier där vi har få eller obefintligt antal och hade 

kunnat ge oss betydligt säkrare skattningar. Samtidigt hade tolkningen kunnat bli mer vansklig, 

politiska partier har inga statiska uppfattningar utan synen på skattesatsens nivå kan förändras med 

tidens gång. Vad vi måste beakta är att i undersökningar av sociologisk natur såsom denna gäller det 

att få fram robusta skattningar som kan ligga till grund för goda tolkningar av läget.   

                                                           
23

 Se exempelvis SOU 2001:65 ”Skilda valdagar och vårval?” för diskussion. Utredningen finns på Internet: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/01/20/a2bd3e84.pdf s. 62 läst 2011-12-02 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/01/20/a2bd3e84.pdf


28 
 

Om man skulle vilja forska vidare på området skulle vi nog rekommendera att man jämför 

mandatperioder som liknat varandra eller för in fler kontrollvariabler som tar hänsyn till 

konjunkturutveckling och andra faktorer som påverkar skattenivån men som vi i vårt arbete lämnat 

utanför. Exempelvis skulle man kunna tillämpa vår metod på en mandatperiod där fördelningen av 

maktskiften mellan de politiska blocken var jämnare. Vid kommunalvalet 2006 fanns en klar övervikt 

för övergångar av kommunalpolitiska styren från socialistiskt styre till borgerligt styre i förhållande till 

den motsatta förändringen. En annan infallsvinkel skulle kunna vara att utesluta observationerna 

som var minoritetsstyren; kanske hade sambanden mellan skattenivå och politisk kategori då blivit 

starkare. Vi tänker oss också att man istället för att dela upp förändringar i skatt efter de tre 

kategorierna höjd, sänkt och oförändrad skatt, hade kunnat låta regressanden varit kontinuerlig och 

till exempel mätt den absoluta ökningen i skattenivå istället. Överlag tycker vi att detta är ett område 

som bör belysas med mer forskning. Hade vi föreslagit förbättringar på uppsatsen skulle vi nog 

framför allt föreslå att konstruerandet av kontrollvariabler var mindre godtyckligt, mer systematiskt 

och mer uttömmande, för att helt och hållet uppfylla sitt syfte.  

 

En viktig slutsats vi kan dra utifrån vårt kandidatarbete är att det faktiskt går att finna statistiska 

belägg för att det finns tydliga skattepolitiska skillnader i Sverige mellan landets politiska block på 

kommunal nivå,även när man rensat för effekterna av de faktorer vi tagit hänsyn till. Särskilt starkt är 

detta samband för vad gäller sannolikheten för höjd skatt och baserat på de 260 av 290 svenska 

kommuner mellan 2006-2010 som ingick i vårt stickprov.  
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Bilaga 

 

Uteslutna kommuner och kommuner med minoritetsstyren 

I Tabell 12 nedan redovisas de trettioen kommuner vilka exkluderas ur våra beräkningar. Tabellen 

läses kolumnvis ifrån vänster för bokstavsordning. 

Bengtsfors Härryda Lycksele Strängnäs 

Bollnäs Högsby Mora Sundbyberg 

Borlänge Jokkmokk Mullsjö Svalöv 

Falköping Kiruna Norsjö Svedala 

Finspång Knivsta Robertsfors Tjörn 

Gnesta Kristianstad Skinnskatteberg Upplands-Bro 

Gotland Leksand Storuman Övertorneå 

Hylte Ljungby   

Tabell 12. Kommuner uteslutna ur beräkningen 

I Tabell 13 listar vi de inkluderade kommunerna i undersökningen de kommuner vilka har haft 

minoritetsstyren någon gång under perioden 2002-2010. Tabellen läses kolumnvis ifrån vänster för 

bokstavsordning. 

Berg Herrljunga Lysekil Nyköping Ronneby Tidaholm Älvsbyn 

Eda Hällefors Mariestad Nynäshamn Sandviken Tierp Östra Göinge 

Eslöv Karlsborg Mark Nässjö Sjöbo Torsby  

Gullspång Karlskrona Motala Ockelbo Skellefteå Torsås 

Gällivare Kävlinge Munkedal Osby Skurup Trelleborg 

Göteborg Landskrona Nora Oskarshamn Staffanstorp Uddevalla 

Hallsberg Lidköping Norrköping Oxelösund Strömsund Umeå 

Helsingborg Linköping Nybro Perstorp Södertälje Växjö 

Tabell 13. Kommuner med minoritetsstyren under någon mandatperiod mellan 2002-2010 
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Appendix 
Regression Analysis: Skatteförändring 06-10 versus Skatt(06)  
 
The regression equation is 

Skatteförändring 06-10 = - 0,560 + 0,0297 Skatt(06) 

 

 

Predictor     Coef  SE Coef      T      P 

Constant   -0,5605   0,2789  -2,01  0,046 

Skatt(06)  0,02972  0,01297   2,29  0,023 

 

 

S = 0,274950   R-Sq = 2,0%   R-Sq(adj) = 1,6% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF        SS       MS     F      P 

Regression        1   0,39680  0,39680  5,25  0,023 

Residual Error  259  19,50422  0,07560 

Total           260  19,90102 

 

 

Unusual Observations 

 

                Skatteförändring 

Obs  Skatt(06)             06-10      Fit  SE Fit  Residual  St Resid 

  3       21,2            0,9000   0,0699  0,0174    0,8301      3,03R 

 19       21,1            1,1900   0,0681  0,0175    1,1219      4,09R 

 21       22,6            0,7500   0,1103  0,0223    0,6397      2,33R 

 25       17,9           -0,6600  -0,0297  0,0498   -0,6303     -2,33RX 

 37       20,5            0,8200   0,0482  0,0213    0,7718      2,82R 

 45       21,3            0,8500   0,0719  0,0172    0,7781      2,84R 

 46       33,3           -0,1500   0,4277  0,1538   -0,5777     -2,53RX 

 58       20,0            0,7500   0,0348  0,0252    0,7152      2,61R 

 67       21,9            0,7500   0,0904  0,0180    0,6596      2,40R 

 82       21,6            0,6600   0,0803  0,0171    0,5797      2,11R 

 88       21,5            0,6500   0,0794  0,0171    0,5706      2,08R 

 99       18,5            0,0000  -0,0104  0,0419    0,0104      0,04 X 

139       21,5            0,7600   0,0779  0,0171    0,6821      2,49R 

144       22,1            0,7000   0,0963  0,0189    0,6037      2,20R 

151       21,3            1,0000   0,0719  0,0172    0,9281      3,38R 

157       21,3            0,7500   0,0722  0,0172    0,6778      2,47R 

172       17,6           -0,4600  -0,0380  0,0532   -0,4220     -1,56 X 

175       19,5           -0,6000   0,0187  0,0308   -0,6187     -2,26R 

177       18,1           -0,6000  -0,0232  0,0471   -0,5768     -2,13RX 

194       21,0            0,7500   0,0636  0,0181    0,6864      2,50R 

207       18,0           -0,4000  -0,0247  0,0477   -0,3753     -1,39 X 

223       18,5            0,0000  -0,0107  0,0421    0,0107      0,04 X 

226       21,6            0,6600   0,0817  0,0172    0,5783      2,11R 

228       21,8            0,9500   0,0868  0,0175    0,8632      3,15R 

247       21,8            0,7500   0,0877  0,0176    0,6623      2,41R 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

X denotes an observation whose X value gives it large leverage. 
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Regression Analysis: Skatteförändring 06-10 versus EMPGROWTH  
 
The regression equation is 

Skatteförändring 06-10 = 0,0049 - 4,25 EMPGROWTH 

 

 

Predictor     Coef  SE Coef      T      P 

Constant   0,00486  0,04088   0,12  0,906 

EMPGROWTH   -4,252    2,177  -1,95  0,052 

 

 

S = 0,275703   R-Sq = 1,5%   R-Sq(adj) = 1,1% 

 

 

Analysis of Variance 

 

Source           DF        SS       MS     F      P 

Regression        1   0,28992  0,28992  3,81  0,052 

Residual Error  259  19,61110  0,07601 

Total           260  19,90102 

 

 

Unusual Observations 

 

                Skatteförändring 

Obs  EMPGROWTH             06-10      Fit  SE Fit  Residual  St Resid 

  3    -0,0197            0,9000   0,0887  0,0181    0,8113      2,95R 

 19    -0,0089            1,1900   0,0425  0,0247    1,1475      4,18R 

 20    -0,0393            0,0000   0,1721  0,0514   -0,1721     -0,64 X 

 21    -0,0139            0,7500   0,0641  0,0184    0,6859      2,49R 

 25    -0,0134           -0,6600   0,0616  0,0189   -0,7216     -2,62R 

 27     0,0104            0,0000  -0,0395  0,0622    0,0395      0,15 X 

 37    -0,0129            0,8200   0,0595  0,0194    0,7605      2,77R 

 45    -0,0313            0,8500   0,1380  0,0354    0,7120      2,60R 

 50     0,0031            0,0000  -0,0082  0,0470    0,0082      0,03 X 

 58    -0,0175            0,7500   0,0792  0,0171    0,6708      2,44R 

 67    -0,0191            0,7500   0,0862  0,0177    0,6638      2,41R 

 79    -0,0182           -0,5000   0,0824  0,0173   -0,5824     -2,12R 

 82    -0,0088            0,6600   0,0424  0,0248    0,6176      2,25R 

 88    -0,0144            0,6500   0,0663  0,0180    0,5837      2,12R 

100    -0,0363            0,0000   0,1593  0,0453   -0,1593     -0,59 X 

139    -0,0248            0,7600   0,1105  0,0241    0,6495      2,36R 

144    -0,0218            0,7000   0,0977  0,0200    0,6023      2,19R 

145    -0,0416            0,0000   0,1819  0,0562   -0,1819     -0,67 X 

151    -0,0357            1,0000   0,1566  0,0440    0,8434      3,10RX 

157    -0,0273            0,7500   0,1208  0,0280    0,6292      2,29R 

175    -0,0217           -0,6000   0,0971  0,0199   -0,6971     -2,54R 

177    -0,0019           -0,6000   0,0131  0,0371   -0,6131     -2,24R 

194    -0,0242            0,7500   0,1076  0,0230    0,6424      2,34R 

226    -0,0156            0,6600   0,0710  0,0174    0,5890      2,14R 

228    -0,0108            0,9500   0,0506  0,0219    0,8994      3,27R 

242    -0,0383            0,0000   0,1676  0,0493   -0,1676     -0,62 X 

247    -0,0156            0,7500   0,0710  0,0174    0,6790      2,47R 

 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

X denotes an observation whose X value gives it large leverage. 
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Multinomiala regressionsutskrifter 
Nedan redovisas de fullständiga regressionsutskrifterna för de multinomiala modellerna. Först utan 

de strukturella faktorerna, sedan med. 

(1) Utan kontrollvariablerna 
 

 
Nominal Logistic Regression: +/-Skatt(06-10) versus ASB(02vs06)  
 
* WARNING * Algorithm has not converged after 20 iterations. 

* WARNING * Convergence has not been reached for the parameter estimates 

            criterion. 

* WARNING * The results may not be reliable. 

* WARNING * Try increasing the maximum number of iterations. 

 

 

Response Information 

 

Variable         Value  Count 

+/-Skatt(06-10)  3        161  (Reference Event) 

                 2         63 

                 1         36 

                 Total    260 

 

 

Factor Information 

 

Factor       Levels  Values 

ASB(02vs06)       9  A; AB; AS; B; BA; BS; S; SA; SB 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                                  95% CI 

Predictor           Coef  SE Coef      Z      P   Odds Ratio  Lower   Upper 

Logit 1: (2/3) 

Constant        -2,70805  1,03280  -2,62  0,009 

ASB(02vs06) 

 AB              1,37305  1,14861   1,20  0,232         3,95   0,42   37,50 

 AS              2,99573  1,28452   2,33  0,020        20,00   1,61  247,98 

 B               1,79176  1,06979   1,67  0,094         6,00   0,74   48,84 

 BA              3,40120  1,34784   2,52  0,012        30,00   2,14  421,12 

 BS              3,40120  1,34784   2,52  0,012        30,00   2,14  421,12 

 S               1,75254  1,06578   1,64  0,100         5,77   0,71   46,59 

 SA              1,86075  1,24212   1,50  0,134         6,43   0,56   73,35 

 SB              1,32176  1,17438   1,13  0,260         3,75   0,38   37,47 

Logit 2: (1/3) 

Constant        -22,1294  10003,3  -0,00  0,998 

ASB(02vs06) 

 AB              19,1850  10003,3   0,00  0,998  2,14743E+08   0,00       * 

 AS              21,0308  10003,3   0,00  0,998  1,36004E+09   0,00       * 

 B               21,2131  10003,3   0,00  0,998  1,63205E+09   0,00       * 

 BA             0,579364  22815,2   0,00  1,000         1,78   0,00       * 

 BS             0,579364  22815,2   0,00  1,000         1,78   0,00       * 

 S              0,387933  10938,5   0,00  1,000         1,47   0,00       * 

 SA              20,1835  10003,3   0,00  0,998  5,82874E+08   0,00       * 

 SB              22,0649  10003,3   0,00  0,998  3,82511E+09   0,00       * 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term            Chi-Square  DF      P 

Logit 1: (2/3) 
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ASB(02vs06)        13,8067   8  0,087 

Logit 2: (1/3) 

ASB(02vs06)         9,9084   8  0,272 

 

 

Log-Likelihood = -202,161 

Test that all slopes are zero: G = 70,972, DF = 16, P-Value = 0,000 

 

* NOTE * No goodness of fit test performed. 

* NOTE * The model uses all degrees of freedom. 

 

  

(2) med kontrollvariabler 

 
Nominal Logistic Regression: +/-Skatt(06- versus ASB(02vs06); PGROWTH; ...  
 
* WARNING * Algorithm has not converged after 20 iterations. 

* WARNING * Convergence has not been reached for the parameter estimates 

            criterion. 

* WARNING * The results may not be reliable. 

* WARNING * Try increasing the maximum number of iterations. 

 

 

Response Information 

 

Variable         Value  Count 

+/-Skatt(06-10)  3        161  (Reference Event) 

                 2         63 

                 1         36 

                 Total    260 

 

 

Factor Information 

 

Factor       Levels  Values 

ASB(02vs06)       9  A; AB; AS; B; BA; BS; S; SA; SB 

 

 

Logistic Regression Table 

 

                                                                   95% CI 

Predictor            Coef   SE Coef      Z      P   Odds Ratio        Lower 

Logit 1: (2/3) 

Constant          7,01642   4,49991   1,56  0,119 

ASB(02vs06) 

 AB               1,67953   1,17726   1,43  0,154         5,36         0,53 

 AS               3,24785   1,31385   2,47  0,013        25,73         1,96 

 B                1,90778   1,09862   1,74  0,082         6,74         0,78 

 BA               3,57236   1,36825   2,61  0,009        35,60         2,44 

 BS               3,67006   1,37575   2,67  0,008        39,25         2,65 

 S                2,00843   1,09053   1,84  0,066         7,45         0,88 

 SA               2,20962   1,27118   1,74  0,082         9,11         0,75 

 SB               1,79073   1,20690   1,48  0,138         5,99         0,56 

PGROWTH          -18,6299   6,26586  -2,97  0,003         0,00         0,00 

Skatt(06)       -0,463796  0,206546  -2,25  0,025         0,63         0,42 

Logit 2: (1/3) 

Constant         -23,9511   8918,04  -0,00  0,998 

ASB(02vs06) 

 AB               18,2410   8918,04   0,00  0,998  83554025,45         0,00 

 AS               20,9371   8918,04   0,00  0,998  1,23840E+09         0,00 

 B                20,4333   8918,04   0,00  0,998  7,48257E+08         0,00 

 BA               1,02783   21815,8   0,00  1,000         2,80         0,00 

 BS              0,654348   21319,9   0,00  1,000         1,92         0,00 

 S              0,0608833   9716,21   0,00  1,000         1,06         0,00 

 SA               19,3369   8918,04   0,00  0,998  2,49991E+08         0,00 

 SB               21,2003   8918,04   0,00  0,998  1,61123E+09         0,00 
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PGROWTH           34,7650   8,85775   3,92  0,000  1,25391E+15  36185315,89 

Skatt(06)       0,0834200  0,149166   0,56  0,576         1,09         0,81 

 

 

Predictor             Upper 

Logit 1: (2/3) 

Constant 

ASB(02vs06) 

 AB                   53,89 

 AS                  337,97 

 B                    58,03 

 BA                  520,13 

 BS                  582,00 

 S                    63,17 

 SA                  110,07 

 SB                   63,83 

PGROWTH                0,00 

Skatt(06)              0,94 

Logit 2: (1/3) 

Constant 

ASB(02vs06) 

 AB                       * 

 AS                       * 

 B                        * 

 BA                       * 

 BS                       * 

 S                        * 

 SA                       * 

 SB                       * 

PGROWTH         4,34509E+22 

Skatt(06)              1,46 

 

 

Tests for terms with more than 1 degree of freedom 

 

Term            Chi-Square  DF      P 

Logit 1: (2/3) 

ASB(02vs06)        13,4761   8  0,096 

Logit 2: (1/3) 

ASB(02vs06)         8,4980   8  0,386 

 

 

Log-Likelihood = -183,346 

Test that all slopes are zero: G = 108,602, DF = 20, P-Value = 0,000 

 

 

Goodness-of-Fit Tests 

 

Method    Chi-Square   DF      P 

Pearson      415,473  496  0,996 

Deviance     363,919  496  1,000 

 

 


