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FÖRORD 

Det kommunalekonomiska utjämningssystemet för kommuner och landsting syftar till att ge 

alla invånare i Sverige likvärdig service oberoende av vilken kommun eller vilket landsting de 

valt att bosätta sig i. Utjämningssystemet som princip har ett brett politiskt stöd, men dess 

exakta utformning har ofta blivit föremål för debatt. Utjämningssystemet består i huvudsak av 

två utjämnande system; inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen. År 2008 infördes 

lönekostnadsutjämning vilken är en ny delmodell inom ramen för 

kostnadsutjämningssystemet, delmodellen har diskuterats flitigt både innan och efter 

införandet. Lönekostnadsutjämningen syftar till att utjämna för strukturellt betingade 

skillnader i kommunala lönenivåer och i delmodellen omfördelas medel från kommuner med 

ett relativt lågt strukturellt löneläge till kommuner med ett relativt högt löneläge. Föreliggande 

rapport kommer dels att diskutera de teoretiska motiven till en utjämning av lönekostnader 

och dels studera policyprocessen bakom delmodellens införande.  

Lönenivåer hänger ihop med flera fenomen i en kommun, vilka kan ses som avgörande för 

kommunens fortsatta utveckling. De relativt högsta lönenivåerna återfinns i storstadsområden, 

där också befolkningstillväxten är stark och fastighetsvärdena höga. Kritiker till 

lönekostnadsutjämningen menar bland annat att merkostnader som tillkommer kommuner på 

grund av ”positiva” faktorer såsom befolkningstillväxt och stigande fastighetspriser inte bör 

utjämnas, just därför att de tenderar uppstå i kommuner som redan har relativt goda 

ekonomiska förutsättningar. Därför förs i rapporten också en problematiserande diskussion 

om kostnadsutjämningssystemets syfte; ska det utjämna för strukturella kostnadsskillnader i 

kommunal verksamhet, oavsett kostnadernas art, eller bör dess mål vara att liksom 

inkomstutjämningen ekonomiskt stärka kommuner med relativt sämre förutsättningar? 

Rapporten har genomförts inom ramen för projektet ACANALYS. Projektet syftar till att 

utveckla kompetens för analys av hållbar regional utveckling i Västerbotten. ACANALYS 

ägs av CERUM, Umeå universitet, och finansieras av EU:s strukturfonder, Region 

Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Umeå, Skellefteå och Lycksele kommuner, Umeå 

universitet samt stöds av Företagarna i Västerbotten och Västerbottens Handelskammare. 

Författarna vill tacka Björn Sundström och Ulf Wetterberg för deras värdefulla kommentarer i 

samband med färdigställandet av rapporten. Ett särskilt tack riktas till Lars Westin, professor i 

regionalekonomi, för hans aldrig sinande intresse för och engagemang i vår gemensamma 

strävan att öka kunskapen om det kommunalekonomiska utjämningssystemet.  

Umeå i juni 2011 

Johanna Edlund och Marcus Holmström 
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1. INLEDNING 
Det kommunalekonomiska utjämningssystemet (KUS) för kommuner och landsting syftar 

till ”att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i 

landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommun-

invånarnas inkomster och andra strukturella förhållanden”.
1
 Det utjämningssystem som 

togs i bruk år 2005 består huvudsakligen av två delar: inkomstutjämning och 

kostnadsutjämning, men innefattar även ett statligt strukturbidrag, ett införandebidrag 

samt en regleringspost. 

Inkomstutjämningen utjämnar för skillnader i skatteinkomster genom att garantera alla 

kommuner en skattekraft motsvarande 115 procent och alla landsting 110 procent av rikets 

medelskattekraft. Inkomstutjämningen är i huvudsak statligt finansierad. 

Kostnadsutjämningen syftar till att jämna ut för opåverkbara strukturella 

kostnadsskillnader i den kommunala verksamheten. Kommuner och landsting med en 

relativt ogynnsam kostnadsstruktur får ett bidrag medan de med en relativt gynnsam 

struktur betalar en avgift. Till skillnad från inkomstutjämningen finansieras 

kostnadsutjämningen till 100 procent av kommunerna respektive landstingen själva.
2
 Det 

statliga strukturbidraget utgörs av delar som tidigare ingick i kostnadsutjämningen och är 

av regionalpolitisk karaktär. Strukturbidraget syftar till att stärka kommuner och landsting 

med en liten befolkning och/eller vissa problem på arbetsmarknaden. 

I Sverige har det sedan länge funnits en bred politisk uppslutning kring tanken att 

medborgarna ska ha tillgång till likvärdiga välfärdstjänster oavsett bostadsort. Det råder 

därför en stark principiell enighet om utjämningssystemets existens. Men, systemets 

exakta utformning har ofta blivit föremål för diskussion och debatt. Det gäller inte minst 

kostnadsutjämningssystemet. Eftersom kostnadsutjämningen ska jämna ut för opåverkbara 

strukturella kostnadsskillnader är det för det första naturligt att det befintliga systemet 

behöver uppdateras i takt med att demografiska, socioekonomiska och andra för 

kommuner och landsting strukturella förändringar sker. För det andra kan det anses 

nödvändigt att förändra kostnadsutjämningssystemet till att omfatta fler områden om 

studier visar att det för kommuner och landsting finns ytterligare kostnader som är 

strukturellt betingade och som systemet därför bör ta hänsyn till.
3
  

                                                             
1
 Finansdepartementet och SKL, 2008, s. 5 

2
 Inkomstutjämningen finansieras till cirka 90 procent av staten. För en mer utförlig genomgång av 

utjämningssystemets olika delar, se t.ex. Finansdepartementet & SKL, 2008 och SOU 2006:84. 
3
 På motsvarande sätt kan det av olika skäl anses nödvändigt att ta bort vissa kostnader ur systemet, givet att 

det finns starkt empiriskt stöd för att de inte är strukturellt betingade utan snarare påverkbara för den 

enskilda kommunen. 



2 
 

Kostnadsutjämningssystemet präglas därmed av en viss föränderlighet över tid, vilket kan 

medföra förändrade utfall för många kommuner och landsting. Förändrade utfall tenderar 

att leda till kritik mot systemet, från de som förlorar bidrag på grund av förändringarna. År 

2008 förändrades kostnadsutjämningssystemet till att omfatta ett nytt område, eller en ny 

delmodell som det kallas; lönekostnader. Lönekostnadsutjämningen syftar till att utjämna 

för strukturellt betingade skillnader i de kommunala organisationernas lönenivåer, det vill 

säga lönekostnadsskillnader som kommuner och landsting själva inte kan anses råda över. 

Kommunala löner tenderar att vara högre i kommuner som har höga fastighetspriser, stark 

konkurrens på arbetsmarknaden och grannkommuner i vilka medellönen är relativt hög. 

Sådana kommuner får därmed en strukturellt betingad merkostnad för löner, som inte 

anses bero på påverkbara faktorer såsom personalens ålder eller yrkessammansättning, 

vilket skulle motivera en utjämning av strukturella lönekostnadsskillnader. I 

lönekostnadsutjämningen omfördelas därför medel från kommuner med ett relativt lågt 

kommunalt löneläge till kommuner i vilka det kommunala löneläget är relativt högt, vilket 

har lett till en omfattande debatt och kritik, såväl under utredningsfasen som efter det att 

delmodellen införlivades i kostnadsutjämningssystemet år 2008. Ett flertal 

remissinstanser, såsom enskilda kommuner och kommunförbund, som skulle komma att 

förlora medel på delmodellens införande ställde sig mycket kritiska till införandet av en 

lönekostnadsutjämning.  

Kritiker mot delmodellen har bland annat framfört att lönenivåer inte är strukturellt 

betingade utan väljs av kommunerna själva. Somliga har också framfört att 

lönekostnadsutjämningen, genom dess omfördelning av medel från kommuner med 

relativt lågt löneläge till kommuner med relativt högt löneläge, spär på redan existerande 

regionala klyftor i Sverige samt att delmodellen urholkar förtroendet för det 

kommunalekonomiska utjämningssystemet. Samtidigt finns det, såväl teoretiskt som 

empiriskt, stöd för att lönenivåer har ett samband med kommuners och regioners 

geografiska placering, deras folkmängd och andra faktorer som kan vara att betrakta som 

opåverkbara för den enskilda kommunen.  

I ett vidare perspektiv utgör lönekostnadsutjämningen endast cirka tolv procent av hela det 

belopp som omfördelas i kostnadsutjämningssystemet för kommuner. Därtill är 

spridningen mellan den kommun som erhåller störst bidrag respektive har störst avgift per 

invånare i lönekostnadsutjämningen 860 kronor, vilket är betydligt mindre än i 

kostnadsutjämningens övriga delmodeller.
4
 En fråga som kan ställas är därför hur kritiken 

                                                             
4
 Danderyds kommun erhåller 738 kr per invånare, medan majoriteten av Sveriges kommuner betalar 122 

kronor per invånare i avgift. Skillnaden mellan störst bidrag och högst avgift är alltså endast 860 kronor, 
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mot lönekostnadsutjämningen kan förklaras? Syftet med den här rapporten är därför, för 

det första, att beskriva och analysera hur lönekostnadsutjämningen vuxit fram, för det 

andra dess utfall i Sveriges kommuner och regioner, med fokus på Västerbotten och 

övriga Norrland. För det tredje syftar rapporten till att utifrån regionalekonomisk teori och 

statistik analysera eventuella geografiska skillnader i primärkommunala löner och ifall 

förekomsten av sådana är att hänföra till strukturella orsaker. Det fjärde och sista syftet är 

att föra en diskussion om lönenivåerna i Västerbotten och Norrland, med utgångspunkt i 

några av de faktorer som påverkar regionala lönenivåer. 

En delmodell för utjämning av lönekostnader finns även för landstingen. Rapporten 

avgränsar sig dock till att behandla lönekostnadsutjämningen för primärkommuner. Teorin 

om samt beskrivningen och analysen av lönenivåer är däremot i hög grad giltig även för 

landsting. 

Rapporten består av sex kapitel. I kapitel 2 ges en kort introduktion till hur 

kostnadsutjämningssystemet för kommuner är uppbyggt, medan kapitel 3 beskriver 

motivet till och framväxten av delmodellen för lönekostnader. Där presenteras även utfall i 

lönekostnadsutjämningen i Sveriges kommuner och län, med särskilt fokus på 

Västerbotten och Norrland, samt en del av den kritik som har framförts mot delmodellen. I 

kapitel 4 presenteras kortfattat en del av den regionalekonomiska teoribildning som 

behandlar lokalisering och dess konsekvenser för inkomst- och lönenivåer. I kapitel 5 förs 

en diskussion om tänkbara faktorer som har ett samband med lönenivåer, med särskilt 

fokus på norra Sverige. I rapportens sjätte och sista kapitel presenteras studiens slutsatser. 

 

2. KOSTNADSUTJÄMNINGSSYSTEMET FÖR KOMMUNER:  

EN BAKGRUND 

I Sverige utgör de offentliga utgifterna en hög andel av BNP samtidigt som kommuner 

och landsting svarar för kostnadskrävande välfärdstjänster såsom skola, barn- och 

äldreomsorg. Dessutom varierar kommunernas demografiska, geografiska och 

socioekonomiska förutsättningar för att tillhandahålla tjänsterna. I kommunerna Pajala, 

Bjurholm och Dorotea utgör de äldre (65+) cirka 30 procent av befolkningen, medan 

motsvarande andel i Knivsta, Huddinge och Botkyrka uppgår till mellan tio och tolv 

procent. I Pajala och Dorotea bor cirka 1 invånare per km
2
, medan det i Botkyrka och 

                                                                                                                                                                                       
att jämföras med t.ex. delmodellen för äldreomsorg där spridningen är hela 15 341 kronor mellan störst 

bidrag per invånare (Dorotea) och högst avgift (Nykvarn). (SCB, 2010 Offentlig ekonomi) 
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Huddinge bor 411 respektive 717 invånare per km
2
. Behovet av, de geografiska 

förutsättningarna för och därmed kostnaderna för äldreomsorgen och hälso- och 

sjukvården varierar således mycket mellan de två typerna av kommuner.
5
   

I Knivsta och Vaxholm utgör cirka 15 procent av befolkningen barn i åldern 1-9 år, medan 

samma befolkningsgrupp utgör cirka sju procent av befolkningen i Överkalix och 

Jokkmokk. Behovet av och totala kostnaderna för förskoleverksamhet och 

skolbarnomsorg kan därför antas vara större i de två förstnämnda kommunerna än i de två 

senare. Systemet ska alltså ta hänsyn till olika befolkningsstrukturer som innebär 

kostnader för kommunen som på kort sikt inte är påverkningsbara. Behoven av olika 

offentliga tjänster varierar alltså i olika delar av landet, liksom kommunernas ekonomiska 

och geografiska förutsättningar att tillhandahålla tjänsterna. För att alla kommuner och 

landsting ska kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oavsett var de bor sker 

en utjämning av strukturella kostnadsskillnader mellan dessa inom ramen för 

kostnadsutjämningssystemet.
6
  

Det kommunalekonomiska utjämningssystemet utjämnar således för de skilda 

förutsättningarna som uppstår i kommuners resultaträkning. För det första är 

skatteinkomsterna kommunernas huvudsakliga intäktskälla, men deras storlek per 

invånare varierar stort mellan landets kommuner, vilket motiverar en inkomstutjämning. 

För det andra finns strukturella kostnadsskillnader som beror på skilda behov och skilda 

förutsättningar att bedriva verksamheterna, vilket påverkar kommunernas utgiftssida. 

Dessa skilda behov och förutsättningar motiverar en kostnadsutjämning.
7
 
8
 

 

2.1 STANDARDKOSTNADSMETODEN 

Kostnadsutjämningens bärande princip är att endast utjämna för kostnadsskillnader i den 

kommunala verksamheten som kommunerna själva inte kan påverka. Systemet är utformat 

enligt den så kallade standardkostnadsmetoden, som beräknar den kostnad kommunen 

eller landstinget teoretiskt skulle ha om verksamheten bedrevs till en för samtliga 

kommuner genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet, givet kommunernas olika 

demografiska, socioekonomiska och geografiska förutsättningar. Kostnadsutjämningen tar 

                                                             
5
 SCB (2010), Befolkning, www.scb.se, hämtat 2010-08-11, SOU 2007:61, s. 23 

6
 SOU 2007:61, s. 36 

7 ibid., s. 39  
8
 En diskussion kring hur välfärden i Sverige ska utföras och finansieras är utom rapportens syfte. För vidare 

information om statlig eller regional välfärdsproduktion se Tallberg, Pontus (2008) ”Vem har ansvar för 

välfärden? Hur uppgifterna fördelas mellan stat,landsting/region och kommun”. 

http://www.scb.se/
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därför inte hänsyn till kommunernas och landstingens faktiska kostnader för den 

kommunala servicen. Att en kommun har höga faktiska kostnader för en viss verksamhet i 

förhållande till genomsnittet kan bero på att kommunen har en hög ambitions- eller 

servicenivå eller på att den är ineffektiv. De höga kostnaderna ska i sådana fall finansieras 

via till exempel högre kommunalskatt, högre grad av avgiftsfinansiering eller 

effektivisering.
 9

  

För kommunerna ingår tio verksamheter i kostnadsutjämningssystemet. Den teoretiska 

standardkostnaden för en viss verksamhet räknas ut i en delmodell som är specifik för 

varje enskild verksamhet. 

Standardkostnad, strukturkostnad, avgift och bidrag räknas alltid ut i kronor per invånare. 

För att beräkna om en kommun får bidrag eller avgift i en delmodell jämförs kommunens 

standardkostnad för verksamheten med den genomsnittliga standardkostnaden för samma 

verksamhet i riket. Kommunens standardkostnad speglar dess demografiska, 

socioekonomiska med flera förutsättningar, vilka alltså jämförs med de genomsnittliga 

förutsättningarna i riket. Om kommunens standardkostnad för verksamheten är lägre än 

rikets genomsnittskostnad får kommunen en avgift som är lika med mellanskillnaden 

mellan den egna och rikets standardkostnad. Omvänt gäller att om kommunens 

standardkostnad istället är högre än rikets genomsnittliga standardkostnad erhåller den ett 

bidrag.  Figur 1 illustrerar hur standardkostnadsmetoden fungerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att beräkna en kommuns slutliga utfall i kostnadsutjämningssystemet summeras 

samtliga standardkostnader i de tio delmodellerna. Summan av standardkostnaderna utgör 

                                                             
9
 SOU 2006:84, s.40, SOU 2007:61, s.36-37, Finansdepartementet och SKL, 2008, s. 16-17 

Figur 1. Standardkostnadsmetoden för delmodellerna, principskiss. 

Rikets  
genomsnitt 

Exempel 
kommuner 

Kommuner som 
får tillägg 

Kommuner som  
får avdrag 

Standardkostnad 
 per invånare 
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kommunens så kallade strukturkostnad. Om kommunens strukturkostnad är högre än 

rikets genomsnittliga strukturkostnad får den ett bidrag som motsvarar mellanskillnaden. I 

det fallet bedöms kommunen ha en relativt ogynnsam kostnadsstruktur i relation till 

landets övriga kommuner. Om kommunens strukturkostnad istället är lägre än rikets 

strukturkostnad bedöms den ha en i relation till riket relativt gynnsam kostnadsstruktur, 

varför kommunen får betala avgift. Figur 2 illustrerar hur det slutliga utfallet i systemet 

beräknas.  

 

 

 

 

 

 

En kommuns eller ett landstings totala utfall erhålls genom att multiplicera 

strukturkostnaden per invånare med invånarantalet den 1 november året före 

utnämningsåret. Att kommunernas utfall räknas ut i kronor per invånare gör att det totala 

utfallet givetvis tenderar att vara högst (i absoluta tal) i befolkningsrika kommuner och 

landsting. 

Som nämndes inledningsvis är summan av bidrag och avgifter i 

kostnadsutjämningssystemet i princip lika stora och tar därför ut varandra. Systemet 

finansieras alltså till fullo av kommunerna själva. Kostnadsutjämningen är den enda delen 

av det kommunalekonomiska utjämningssystemet som helt och hållet är inomkommunalt 

finansierad.  

Den inomkommunala finansieringen innebär att om en kommun från ett år till ett annat får 

exempelvis fler skolungdomar eller äldre påverkas inte automatiskt utfallet i 

kostnadsutjämningen. De demografiska förändringarna jämförs alltid med 

genomsnittsstrukturen i riket, varför det är den relativa förändringen som är avgörande. 

2.2 DELMODELLER 

I kostnadsutjämningssystemet för kommuner ingår alltså tio olika verksamheter, eller 

delmodeller. I Tabell 1 nedan presenteras de tio delmodellerna, samt de strukturella 

Figur 2. Utfall i kostnadsutjämningssystemet, principskiss. 

Summa 10 

standardkostnader 

= strukturkostnad. 

Genomsnittlig 

strukturkostnad för 

alla Sveriges 

kommuner  

 
Slutligt utfall i 
kostnadsutjämning
ssystemet 
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faktorer som ingår i beräkningen av standardkostnaden. Viktigt att notera är att ingen 

delmodell reflekterar faktiska kostnader utan standardkostnaderna beräknas på direkta och 

indirekta förklaringsvariabler. 
 

Tabell 1. Delmodellerna i kostnadsutjämningen för kommuner, 2010. (Källa: Finansdepartementet och SKL, 

2008, s. 19) 

Delmodell Strukturella faktorer 

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Åldersstruktur, föräldrars förvärvsfrekvens, 

skattekraft och befolkningstäthet 

Grundskola och förskoleklass Åldersstruktur, barn med utländsk bakgrund 

Gymnasieskola Åldersstruktur, elevers programval och 

bebyggelsestruktur 

Äldreomsorg Åldersstruktur, könsfördelning, yrkesbakgrund, 

civilstånd, utomnordisk bakgrund och glesbygd 

Individ- och familjeomsorg 1) Utrikes födda flyktingar och nära anhöriga, 

övriga utrikes födda från länder utanför Norden och 

EU, arbetslösa utan ersättning, ensamstående 

kvinnor med barn, andel män med låg inkomst och 

bebyggelsetäthet. 

2) Barn till ensamstående föräldrar, lagförda 

ungdomar, barn med utländsk bakgrund, samt 

kommunens folkmängd. 

Barn med utländsk bakgrund Barn 0-19 år med utländsk bakgrund 

Befolkningsförändring 1) Befolkningsminskning > 2 % under de senaste tio 

åren. 

2) Förändring av antalet skolelever. 

3) Ersättning för eftersläpning av intäkter vid 

befolkningsökning 

Bebyggelsestruktur 1) Uppvärmning. 

2) Gator och vägar. 

3) Byggkostnader. 

4) Glesbygdsspecifika merkostnader för 

administration, resor och räddningstjänst. 

Löner 1) Medellön i angränsande kommuner 

2) Genomsnittlig pris på småhus 

3) Förvärvsfrekvens 

Kollektivtrafik (är gemensam med landstinget) Gleshet, arbetspendling och tätortsstruktur. 

För landstingen ingår de fyra delmodellerna hälso- och sjukvård, befolkningsförändring, 

kollektivtrafik samt lönestruktur. Som framgår av Tabell 1 är kollektivtrafiken en för 

kommuner och landsting gemensam delmodell.  
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Storleken på omfördelningen i de olika delmodellerna beror i huvudsak på hur stora de 

strukturella skillnaderna är, men också på vilka kostnaden som är associerade med den 

aktuella verksamheten. I Tabell 2 redovisas omfördelningen i varje delmodell och i hela 

systemet, samt antalet kommuner med bidrag respektive avgift per delmodell och i hela 

systemet. 

 

Tabell 2. Omfördelning per delmodell och totalt samt antalet bidrags- och avgiftskommuner, 2010. (Källa: 

SCB, 2010, egna beräkningar. Tabellens utformning är hämtad från Finansdepartementet och 

SKL, 2008, s. 22) 

Delmodell 
Omfördelning 

Milj. kr 

Antal kommuner med 

bidrag avgift 

Äldreomsorg 6 887 207 83 

Förskoleverksamhet och  

skolbarnomsorg 
4 786 57 233 

Individ- och familjeomsorg 4 174 29 261 

Förskoleklass och grundskola 3 926 189 101 

Gymnasieskola 2 107 245 45 

Kollektivtrafik 1 245 60 230 

Befolkningsförändringar 981 129 161 

Bebyggelsestruktur 978 77 213 

Löner 725 41 249 

Total omfördelning, netto 5 701 140 150 

Av Tabell 2 framgår bland annat att majoriteten av Sveriges kommuner, 150 stycken, 

nettobetalar en avgift till kostnadsutjämningssystemet. I varje delmodell är givetvis bidrag 

och avgift i princip lika stora.
10

 Den totala omfördelningen netto uppgår till cirka 5,7 

miljarder kronor. Summan av de tio delmodellernas omfördelning är större än systemets 

totala omfördelning, vilket beror på att kommuner kan få bidrag i en delmodell men avgift 

i en annan.  

Skillnaderna i utfall i lönekostnadsutjämningen är små, vilket framgår av Tabell 4 som 

innehåller skillnaden mellan största bidrag och största avgift i samtliga tio delmodeller i 

kostnadsutjämningen för kommuner. 

 

                                                             
10

 Egna beräkningar med data från SCB, 2010, samt Finansdepartementet och SKL, 2008, s. 22 
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Tabell 3. Kostnadsutjämningen, skillnad mellan största bidrag och avgift, 2010. (Källa: SCB, 2010, egna 

beräkningar) 

Delmodell 

Skillnad mellan största  

bidrag och avgift 

(kr per invånare) 

Äldreomsorg 15 341 

Förskoleverksamhet och 

 skolbarnomsorg 
6 930 

Förskoleklass och grundskola 6 550 

Individ- och familjeomsorg 4 315 

Gymnasieskola 3 300 

Bebyggelsestruktur 2 139 

Befolkningsförändringar 1 839 

Kollektivtrafik 1 316 

Löner 860 

Barn med utländsk bakgrund 811 

Som framgår av Tabell 4 är skillnaden mellan största avgift respektive bidrag per invånare 

allra lägst i de två delmodeller som omfördelar minst medel: barn med utländsk bakgrund 

och löner.  
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3. LÖNEKOSTNADSUTJÄMNINGEN 
 

3.1 BAKGRUND11  

3.1.1 FRÅN KALLORTSTILLÄGG TILL STRUKTURBIDRAG 

Till och med 1993 var rätten till så kallat kallortstillägg
12

 för arbetstagare i vissa 

kommuner reglerad i centrala avtal. 1994 upphörde avtalet, bland annat på grund av ett 

förändrat lönesystem. Men då kallortstillägget i många kommuner, särskilt Norrbotten, 

betalades ut direkt till de anställda på lönen återstod berörda kommuners merkostnad för 

bidraget även efter avtalets avskaffande. De statliga utredningar som låg till grund för 

föregående utjämningssystemet (1996-2004) betraktade därför kommuners fortsatta 

merkostnad för det tidigare kallortstillägget som opåverkbart på kort sikt. Då 

utjämningssystemet ska ta hänsyn till opåverkbara kostnadsskillnader infördes därför en 

delmodell för kallortstillägg i kostnadsutjämningssystemet (1996-2004), enligt vilken 37 

kommuner i de fyra nordliga länen samt Älvdalens kommun i Dalarna fick 

kompensation.
13

 Proposition 1994/95:150, som lade fram förslaget till det förra 

utjämningssystemet, framhöll emellertid att frågan om kallortstilläggets vara eller icke-

vara i kostnadsutjämningssystemet bör utredas vid en framtida översyn av systemet. 

Den kommunala utjämningsutredningen fann att kallortstillägget 1997 fortfarande 

återspeglades i lönenivåerna, men att lönerna hade ökat något mer i de kommuner som 

inte hade erhållit kallortstillägg tidigare. Utredningen kunde dock inte bedöma huruvida 

löneutvecklingen berodde på förändringar i personalstrukturen eller på andra faktorer. Då 

kallortstillägget inte längre reglerades i centrala avtal ansåg utredningen vidare att det på 

sikt bör utgå ur kostnadsutjämningen. I regeringens proposition 1998/99:89 gjordes 

emellertid bedömningen att bidraget skulle finnas kvar, även om det fanns anledning att på 

längre sikt minska kompensationsnivån, ifall lönenivån i kallortskommunerna närmade sig 

den i övriga kommuner. Expertgruppen för förenklad kommunal utjämning påpekade 

1999 att kallortstillägget är en typ av strukturell kostnad där kostnadsutjämningssystemet 

brister i konsekvens, då det bara är vissa orsaker till höga kostnader som beaktas. 

Delmodellen för kallortstillägg kompenserade för höga lönenivåer och lokalkostnader i 

                                                             
11

Informationen i det här avsnittet kommer om inte annat anges från SOU 2003:88, s. 193-198. 
12

Kallortstillägget definieras enligt nationalencyklopedin som ett ”lönetillägg som utgår till vissa 

statstjänstemän som har sin arbetsort i kommuner inom det s.k. kallortsområdet i nordligaste Sverige. 

Kallortstillägget utgör 1, 2, 4 eller 8 % av månadslönen beroende på till vilken kallortsklass kommunen är 

hänförd.” 
13

Även de fyra nordliga landstingen erhöll kallortstillägg i kostnadsutjämningen 1996-2004. 
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norra Sverige, men någon motsvarande utjämning för höga lönenivåer i storstadsområdena 

fanns inte. Expertgruppen föreslog därför att höga löner i norra Sverige borde 

kompenseras via andra mekanismer: 

”De kostnadsskillnader av detta slag som idag utjämnas inom systemet –och som främst går till 

kommuner i Norrlands inland– bör i fortsättningen istället utgå som ett regionalpolitiskt stöd […]”
14

 

I SOU 2003:88 gjorde Utjämningskommittén en uppföljning av löneutvecklingen i 

kommuner och landsting. Uppföljningen visade att de relativa lönenivåerna hade sjunkit 

mest i de tre nordligaste länen, samt att de ökat mest i Stockholms län mellan 1993 och 

2002. Med anledning av tidigare nämnda propositioners och utredningars tveksamma 

inställning till kallortstilläggets långsiktiga vara i kostnadsutjämningssystemet föreslog 

också Utjämningskommittén 2003 att kallortstillägget skulle utgå ur kostnadsutjämningen 

från och med 2005, vilket det också gjorde. Kommittén konstaterade avslutningsvis att 

eftersom regionala skillnader i lönenivåer inte längre beror på centrala avtal kan eventuella 

merkostnader för ett högt löneläge inte längre betraktas som helt opåverkbart för den 

enskilda kommunen. Skillnader i lönenivåer ska därför inte längre beaktas i 

kostnadsutjämningen, ansåg Utjämningskommittén, som emellertid ställde sig positiv till 

Expertgruppens idé om ett särskilt regionalpolitiskt stöd till kommuner i Norrlands inland. 

Kommittén föreslog inrättandet av det statliga strukturbidrag som idag utgör en del av 

utjämningssystemet, baserat på komponenter av regionalpolitisk karaktär som 1996-2004 

ingick i kostnadsutjämningen.  

De delmodeller från föregående kostnadsutjämningssystem som fördes över till det 

statliga strukturbidraget var näringslivs- och sysselsättningsfrämjande åtgärder samt svagt 

befolkningsunderlag. Men slopandet av delmodellerna för vatten och avlopp samt, 

framförallt, kallortstillägg skulle innebära stora intäktsminskningar för vissa kommuner. 

Flertalet remissinstanser ansåg också att även delmodellen för kallortstillägg borde 

överföras till strukturbidraget. För att undvika drastiska intäktsminskningar beslutades att 

kommuner som skulle få en bidragsminskning till följd av förändringarna ska ha rätt till 

ett årligt belopp motsvarande den bidragsminskning som överstiger 0,56 procent av 

kommunens skatteunderlag 2005.
15

 Genom införandet av detta ”omställningsbidrag” har 

kallortstillägget levt kvar i dagens utjämningssystem, dock inom ramen för det statligt 

finansierade strukturbidraget. Således fortsätter idag kompensation för det tidigare 

                                                             
14

 SOU 2000:120, s. 152. Utöver kallortstillägget ansåg Expertgruppen att delmodellerna administration 

m.m., svagt befolkningsunderlag, näringslivs- och sysselsättningsfrämjande åtgärder och 

befolkningsminskning borde överföras till ett regionalpolitiskt statsbidrag. 
15

 En kommun som får en bidragsminskning motsvarande exempelvis två procent av sitt skatteunderlag 

erhåller därför 1,44 procent (2-0,56) i årligt kompensationsbelopp. 
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kallortstillägget att i viss mån utgå till kommuner i Norrland, trots att lönekostnader enligt 

SOU 2003:88 inte längre skulle kompenseras inom ramen för utjämningssystemet.
16

 

Angående merkostnaderna i de kommuner i vilka lönerna hade ökat mest och vid tiden för 

utredningen 2002 var som högst, och som i huvudsak låg i Stockholms, Västra Götalands 

och Skåne län, argumenterade Utjämningskommittén att dess förslag om en i huvudsak 

statligt finansierad inkomstutjämning i viss mån skulle kompensera kommuner med hög 

skattekraft för deras anställdas höga löneläge.
17

 

 

3.1.2 LÖNEKOSTNADSFRÅGAN INTE AVGJORD18 

Med anledning av förslaget i SOU 2003:88 om att lönekostnader inte bör utjämnas skrev 

de sakkunniga ett särskilt yttrande, vars andemening är att kommitténs förslag inte 

tillräckligt kompenserar växande kommuner för de merkostnader som kraftiga 

befolkningsökningar innebär. Det påpekades att kostnadsökningen under senare år, i 

kronor per invånare, varit nästan dubbelt så hög i snabbt växande kommuner jämfört med 

kommuner som tappar befolkning. Snabbt växande kommuner är den kommuntyp med 

den sämsta resultatutvecklingen sedan slutet av 1990-talet, tätt följd av storstäderna, 

konstaterade de sakkunniga. Att i det läget kompensera krympande kommuner, via bland 

annat strukturbidraget, men inte växande kommuner är därför svårt att motivera ur 

utjämningssynpunkt. 

De sakkunniga påpekade att den negativa resultatutvecklingen i tillväxtkommunerna inte 

bara beror på merkostnader för investeringar i ny infrastruktur, utan till största del beror på 

ökande löne- och lokalkostnader. Kommitténs bedömning att lönekostnader inte skulle 

utjämnas, bland annat på grund av att kostnaderna skulle gå att påverka och att de är av 

övergående natur, kan därför ifrågasättas. De sakkunniga hänvisar till ”den nya 

ekonomiska geografin”, den teoribildning som menar att till exempel ökad rörlighet och 

                                                             
16

 Lagrådsremiss, Ändringar i det kommunala utjämningssystemet, 15 april 2004, Prop. 2003/04:155 
17

 1996-2004 var inkomstutjämningen helt inomkommunalt finansierad och kommunerna garanterades en 

egen skattekraft motsvarande rikets medelskattekraft, plus ett generellt statsbidrag om 5 000 kr per 

invånare. Utjämningskommittén 2003 föreslog att det generella statsbidraget skulle avskaffas och bakas in 

i en statligt finansierad inkomstutjämning, i vilken den inomkommunala finansieringen endast skulle 

utgöra en liten del. Det föreslogs att endast kommuner med mycket hög skattekraft, 120 % av rikets 

medelskattekraft, skulle betala avgift till systemet (till skillnad från tidigare 100 %). I det 

utjämningssystem som infördes 2005 och är i bruk idag sattes garantinivån i inkomstutjämningen till 115 

%. Utjämningskommittén 2003 menade således att om garantinivån sattes mycket högt skulle färre 

kommuner tvingas betala inkomstutjämningsavgift och därmed skulle kommuner med hög skattekraft ”i 

viss mån” kompenseras för ett högt löneläge för sina anställda. 
18 Informationen i det här avsnittet kommer från SOU 2003:88, s. 336-339 
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en alltmer kunskapsbaserad produktion gör att tillväxten koncentreras till ett fåtal, stora 

regioner (se vidare kapitel 4). I stora regioner med hög skattekraft är också konkurrensen 

om personal hårdare och bostäderna dyrare, vilket orsakar ett strukturellt, högre löneläge. 

Om utjämningssystemet inte kompenserar tillväxtkommunerna för deras höga löneläge 

innebär det också att de kommuner (och landsting) som betalar avgift till 

inkomstutjämningen ”drabbas dubbelt”. De berörda kommunernas merkostnader för höga 

löner går till personalen och genererar en hög skattekraft som dessa kommuner sedan 

delvis tvingas avstå till förmån för andra kommuner via inkomstutjämningsavgiften. 

3.1.3 LÖNEKOSTNADSUTJÄMNINGEN TAR SIN FORM 

I ljuset av den diskussion som fortsatte efter SOU 2003:88 tog regeringen i mars 2005 

beslut om en ny utredning av utjämningssystemet, i vilken utredaren skulle ”analysera om 

det finns strukturella kostnadsskillnader som inte beaktas i utjämningssystemet” och där 

”utredaren bör […] prioritera analyser av löneutvecklingen i kommuner och landsting i 

syfte att fastställa om och i så fall hur stor del av skillnader i lönenivåer som kan anses 

vara strukturellt betingade.”
19

 Det är ur den utredningen, SOU 2006:84, dagens 

lönekostnadsutjämning har uppstått.  

3.2 DAGENS DELMODELL FÖR LÖNEKOSTNADSUTJÄMNING
20

 

Efter att ha räknat bort den inverkan kommunpersonalens ålders- och 

yrkessammansättning har på kommunala lönenivåer
21

 fann regeringens utredare Ulf 

Wetterberg att det ändå finns betydande löneskillnader mellan kommunerna i riket. De 

högsta lönenivåerna återfanns i de tre storstadsregionerna. Analyserna visade att 

löneskillnaderna dessutom ökat över tid (1997-2005) och att de i hög grad kan förklaras av 

strukturella faktorer som kommunerna själva inte kan påverka. Därför föreslogs att en ny 

delmodell för lönekostnadsutjämning skulle införas i kostnadsutjämningssystemet från 

och med år 2008. Hur delmodellen är uppbyggd beskrivs i korta drag i nästa avsnitt. 

3.2.1 STANDARDISERADE LÖNER 

Då kostnadsutjämningssystemet enbart ska utjämna för strukturella kostnadsskillnader 

som är opåverkbara för den enskilda kommunen utjämnar delmodellen för lönekostnader 

                                                             
19

 SOU 2006:84, s. 124-125 
20

 Informationen i det här avsnittet kommer om inte annat anges från SOU 2006:84. 
21

 Som påpekats ska kostnadsutjämningssystemet enbart utjämna för kostnadsskillnader som är opåverkbara 

(strukturella) för den enskilda kommunen. I lönekostnadsutjämningen rensas därför löneskillnader som 

beror på personalens ålders- eller yrkessammansättning bort, eftersom kommunerna själva anses kunna 

påverka dessa. För mer information om metoden bakom, se avsnitt 3.2.1. 
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inte för skillnader som beror på kommunpersonalens ålders- yrkessammansättning, 

eftersom de är att betrakta som påverkbara för den enskilda kommunen. Det vill säga det 

ska inte vara möjligt att erhålla ersättning för höga lönekostnader som beror på att 

kommunen i fråga har anställt någon som är överkvalificerad för sina arbetsuppgifter och 

därmed efterfrågar en relativt högre lön. För att kunna göra rättvisa jämförelser mellan 

olika kommuners strukturella löneläge ”standardiseras” därför lönerna. Med 

”standardisering” menas att samtliga kommuner tilldelas en personalstyrka med samma 

andel av respektive yrkeskategori, samt samma åldersstruktur som genomsnittet för 

kommunerna. Genom att samtliga kommuner antas ha en identisk yrkessammansättning 

säkerställs att till exempel löner för förskollärare i en kommun jämförs just med 

förskollärares löner i en annan kommun och inte med löner för andra typer av personal. 

För att undvika att äldre, mer erfaren och därmed högre avlönad personal jämförs med 

yngre, mindre erfaren och lägre avlönad personal inom samma yrkeskategori görs en 

standardisering även för personalens ålder.
22

  

De löneskillnader som kvarstår efter standardiseringen kan därför inte förklaras av att 

vissa kommuner har valt att anställa en viss typ av personal med en viss ålder, utan 

förklaras av andra, strukturella faktorer som kommunerna själva inte kan anses råda över. 

De strukturella faktorerna beskrivs i kommande avsnitt. 

3.2.2 STRUKTURELLA FÖRKLARINGSVARIABLER 

De strukturella variabler som utredningen bedömer påverkar kommunernas 

standardiserade löner, samt den teoretiska tanken bakom dem är: 

 Medellönen för kommunanställda i angränsande kommuner. Ju högre lönenivån är 

i angränsande kommuner, desto högre måste lönenivån i den enskilda kommunen 

vara för att den ska kunna konkurrera om arbetskraften. 

 

 Medelköpeskillingen på småhus (permanentboende). Ju högre boendekostnaderna 

är i kommunen, desto högre lön måste kommunen betala för att kunna attrahera 

personal. 

 

 Förvärvsgrad i kommunen (andel av nattbefolkningen äldre än 16 år som är 

förvärvsarbetande). Variabeln är tänkt att spegla det allmänna arbetsmarknadsläget 

i den enskilda kommunen. En hög sysselsättningsgrad innebär stor konkurrens på 

den kommunala arbetsmarknaden, vilket anses kunna förklara ett högre löneläge.  

                                                             
22

 Kommunernas personal delas in i 30 yrkeskategorier och 9 ålderskategorier. 
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Enligt utredningen kan de strukturella variablerna ovan tillsammans förklara cirka 62 

procent av variationen i kommunernas standardiserade löner. 

 

3.2.3 LÖNEKOSTNADSUTJÄMNINGEN OCH STRUKTURBIDRAGET: MOTPOLER? 

Utöver kostnadsutjämningens tidigare delmodell för kallortstillägg kan även de 

delmodeller som uttryckligen ingår i dagens statliga strukturbidrag, näringslivs- och 

sysselsättningsfrämjande åtgärder och svagt befolkningsunderlag, kopplas till 

lönekostnadsutjämningen. En kommuns standardkostnad för näringslivs- och 

sysselsättningsfrämjande åtgärder beräknas utifrån den genomsnittliga andelen arbetslösa 

och personer i konjunkturberoende åtgärder i åldersgruppen 16-64 år.
23

 En kommuns 

standardkostnad för merkostnader till följd av svagt befolkningsunderlag beräknas utifrån 

det regionala befolkningsunderlaget (antal invånare som är bosatta inom ett väg avstånd 

av 11,25 mil från kommunens centralort), det lokala befolkningsunderlaget (antal invånare 

som är bosatta inom ett väg avstånd av 3,75 mil från kommunens centralort) och 

kommunens totala befolkning. Kommuner får ett bidrag för svagt regionalt 

befolkningsunderlag om det regionala befolkningsunderlaget är mindre än 250 000 

invånare.
24

 

Summan av ovan nämnda standardkostnader och det ”omställningsbidrag” som infördes i 

och med övergången till 2005 års utjämningssystem (se avsnitt 3.1.1) utgör alltså dagens 

strukturbidrag, vilket är en konstant del.
25

 Det betyder att ersättningen är den samma år 

efter år och att bidraget baseras på historiska data.  

Som framgår av avsnitt 3.2.2 ingår variabeln ”förvärvsarbetargrad” i delmodellen för 

lönekostnadsutjämning. En högre förvärvsarbetargrad i åldersgruppen 16-64 år i 

kommunen innebär alltså ett högre utfall i lönekostnadsutjämningen, allt annat lika. På 

samma sätt gäller alltså att strukturbidraget ger kompensation för arbetslöshet i samma 

åldersgrupp i kommunen. En lägre förvärvsarbetargrad i åldersgruppen 16-64 år ger ett 

högre utfall i strukturbidraget, allt annat lika. Även strukturbidragets ersättning för svagt 

befolkningsunderlag har en liknande koppling till lönekostnadsutjämningen, vars 

förklaringsvariabler ”medellön i angränsande kommuner” och ”fastighetspriser” 

                                                             
23

 Kommuner får ett tillägg på 200 kronor per invånare för varje procentenhet som andelen arbetslösa 

överstiger den genomsnittliga andelen för Sverige plus två procentenheter. 
24

 Förordning (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning och Förordning (1999:714) om ändring i 

förordningen (1995:1645) om utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner och landsting, §§11, 

16. 
25

 Konstant del som räknades ut 2004 och inte ändras eller räknas upp med tiden. 
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samvarierar med folkmängden i arbetsmarknadsregionen som kommunen ingår i. Detta 

diskuteras mer utförligt i det fjärde kapitlet. Ju fler invånare i arbetsmarknadsregionen, 

desto större konkurrens om arbetskraft och arbetstillfällen, desto högre fastighetspriser och 

desto högre lönenivåer i den kommunala sektorn.  

Figur 3 nedan illustrerar sambandet mellan folkmängd i Sveriges lokala arbetsmarknader 

(LA) och medelköpeskilling på permanentbostäder i Sveriges kommuner 2009.  

Figur 3. Sambandet mellan folkmängd i arbetsmarknadsregionen och fastighetspriser i Sveriges kommuner 

2009. ( Källa: SCB 2010, Egen bearbetning) 

 

 

Figur 3 visar på tydliga geografiska samband, men också på stora inomregionala 

skillnader vad gäller fastighetspriser och attraktivitet på boendemarknaden, vilket stödjer 

CERUM:s tidigare resultat att den inomkommunala inkomstutjämningen huvudsakligen är 

inomregional.
26

  

Medan strukturbidraget ger kompensation för kommuners merkostnader för svagt 

befolkningsunderlag kompenserar lönekostnadsutjämningen kommuner med merkostnader 

till följd av ett starkt befolkningsunderlag. 

                                                             
26 Edlund & Holmström (2010) 
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Mot bakgrund av dessa resonemang kan lönekostnadsutjämningen betraktas som ett 

”omvänt” strukturbidrag, som ger kompensation för motsatta, men principiellt liknande 

mekanismer som strukturbidraget.  

Både lönekostnadsutjämningen och strukturbidraget kompenserar för kommunala 

merkostnader till följd av förhållanden på arbetsmarknaden och i befolkningsunderlaget. 

Den största skillnaden mellan strukturbidrag och lönekostnadsutjämning idag är därför 

kanske att det första är statligt finansierat medan den andra ingår i kostnadsutjämningen 

och därför är inomkommunalt finansierad. Men, som nämnts, de delar som utgör dagens 

strukturbidrag ingick i kostnadsutjämningen 1996-2004 och var därför inomkommunalt 

finansierade under den perioden. 

 

3.2.4 BERÄKNING AV UTFALL 

Beräkningen av kommunernas utfall i delmodellen för lönekostnader skiljer sig något åt 

från de principer som råder i kostnadsutjämningens övriga delmodeller, vilket också ett 

antal remissinstanser påtalat i sin kritik mot delmodellen (se avsnitt 3.5). I ett första steg 

används de tre strukturella variabler som presenterades i föregående stycke för att förklara 

variationen i kommunernas standardiserade lönenivåer, det vill säga de lönenivåer som 

uppstår efter det att alla kommuner tilldelats en identisk ålders- och yrkessammansättning. 

Efter att det har gjorts erhålls storleken på, eller koefficienten för, de tre olika strukturella 

variablernas påverkan på de standardiserade lönerna. Storleken på de tre strukturella 

variablernas koefficient multipliceras sedan med värdena på de strukturella variablerna i 

varje kommun i en regressionsanalys. Resultatet av regressionsanalysen för en enskild 

kommun divideras sedan med resultatet för hela riket, för att erhålla ett index för varje 

enskild kommun. Index för rikets genomsnittliga lönenivå blir då lika med 100. Med 

utgångspunkt från kommunernas ”regressionsindex” utgör sedan indexet för den 

standardiserade lönenivån ett tak, vilket innebär att även om en kommuns index för den 

strukturella lönenivån är högre än den för den standardiserade lönenivån utgår modellen 

alltid från den då lägre standardiserade lönenivån. Det betyder även att om en kommuns 

strukturella lönenivå är lägre än den standardiserade lönenivån får den endast ersättning på 

basis av den strukturellt uträknade lönenivån. 
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Figur 4. Modeller för lönekostnadsutjämningen 

 

 

 

 

 

För att beräkna kommunernas utfall multipliceras regressionsindex med en så kallad 

justerad standardkostnad, som består av summan av standardkostnaderna för 

kommunernas fem största verksamhetsområden
27

, multiplicerat med en för alla kommuner 

gemensam, genomsnittlig lönekostnadsandel för respektive verksamhetsområde. 

En kritik mot delmodellen, framförd av ett antal remissinstanser, är att nästan alla 

kommuner som bedöms ha ett relativt lågt strukturellt löneläge och därmed får avgift i 

delmodellen får en lika stort avgift per invånare.
28

 Principen i övriga delmodeller i 

kostnadsutjämningen är att värdet på de variabler som ingår i ekvationerna bestämmer 

kommunens standardkostnad och därmed dess utfall. I lönekostnadsutjämningen spelar det 

i de allra flesta fall ingen roll om två kommuner som båda får avgift har mycket olika 

värden på de strukturella variablerna (medellön i angränsande kommuner, 

medelköpeskilling på småhus samt förvärvsarbetargrad). Avgiften per invånare blir ändå 

lika stort. Vissa undantag finns men avgiften per invånare är det samma, 122 kronor, i 234 

av 249 kommuner. Förekomsten av vissa undantag kan också sägas betyda att delmodellen 

brister i konsekvens och transparens. 

Det existerar även oklarheter gällande utfallet i vissa kommuner. Det finns ett antal 

kommuner vars regressionsindex enligt utredningen är något större än 100, det vill säga 

högre än riksgenomsnittet, men som ändå får avgift. Exempel på sådana kommuner är 

Uppsala, Hammarö och Alingsås. För Norrlands del har Kiruna ett regressionsindex som 

exakt motsvarar rikets genomsnitt. Om lönekostnadsutjämningen var utformad i enlighet 

med principerna i övriga delmodeller i kostnadsutjämningen skulle det för Kirunas del 

innebära ett bidrag/avgift motsvarande 0 kronor, men Kiruna får istället en avgift i 

lönekostnadsutjämningen. Sammanfattningsvis har alltså standardkostnadsmetodens 

principer frångåtts något i delmodellen för lönekostnader. Detta skulle dock kunna 

förklaras av den justerade strukturkostnaden, det vill säga om en kommun har relativt låga 

                                                             
27

 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, Förskoleklass och grundskola, Gymnasieskola, Äldreomsorg 

samt Individ- och familjeomsorg. 
28 Se avsnitt 3.5 för ytterligare kritik. 
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standardkostnader i de fem största verksamhetsområdena. Ytterligare kritik mot 

delmodellens utformning återfinns i stycke 3.5, i vilket några av remissinstansernas 

synpunkter på utredningens förslag presenteras. 

Regeringen bedömde att utredningen visat att det finns strukturellt betingade skillnader i 

lönekostnader, men att det fortfarande råder osäkerhet kring hur stor del av 

kostnadsskillnaderna som är strukturella, något som flertalet remissinstanser påpekat. 

Regeringen beslutade därför att utredningens beräkningar av bidrag och avgift skulle 

reduceras till hälften.
29

 Om regeringen hade gått på utredningens förslag skulle 

lönekostnadsutjämningen 2010 ha omfördelat cirka 1,5 miljarder kronor, istället för 

dagens 725 miljoner. 

 

3.3 DELMODELLEN LÖNEKOSTNADSUTJÄMNING 

Som framgick av Tabell 2 och av föregående stycke omfördelas 725 miljoner i 

delmodellen för lönekostnadsutjämning 2010, vilket gör den till 

kostnadsutjämningssystemets näst minsta delmodell sett till omfördelningsbeloppet. I 

delmodellen får 41 kommuner bidrag, medan 249 får avgift. Av de 41 kommunerna som 

får bidrag ligger 25 i Stockholms län, sju i Västra Götalands län, fem i Skåne län, två i 

Uppsala, en i Hallands län samt Gotlands kommun. Avgiften för resterande 249 

kommuner sträcker sig mellan 1 krona och 122 kronor per invånare. Avgiften är 122 

kronor per invånare i 234 av dessa 249 kommuner.  I Tabell 3 presenteras utfallet i de tio 

kommuner som erhåller det största bidraget per invånare. Med bakgrund i det nämnda 

resonemanget att kommuner som betalar avgift till inkomstutjämningen skulle ”drabbas 

dubbelt” om ingen lönekostnadsutjämning fanns, presenteras också de tio kommunernas 

utfall i inkomstutjämningen. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29

 Prop. 2006/07:100, s. 227. 
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Tabell 4. Lönekostnadsutjämning och inkomstutjämning i tio kommuner, utfall per invånare, 2010. (Källa: 

SCB, 2010, egna beräkningar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tio kommuner som får det största bidraget per invånare ligger samtliga i Stockholms 

län. Danderyds kommun erhåller det största bidraget, 738 kronor per invånare. Därmed är 

spridningen mellan största bidrag och största avgift per invånare 860 kronor. Av de tio 

kommuner som erhåller störst bidrag i lönekostnadsutjämningen betalar åtta avgift till 

inkomstutjämningssystemet, från cirka 19 000 kronor per invånare (Danderyd) till 1 500 

kronor per invånare (Solna). Tre av kommunerna erhåller inkomstutjämningsbidrag, 

Värmdö, Sundbyberg och Tyresö.  

 

3.4 LÖNEKOSTNADSUTJÄMNINGENS KONSEKVENSER FÖR VÄSTERBOTTEN OCH 

NORRLAND 

Samtliga 44 kommuner i de fyra nordliga länen betalar en avgift i 

lönekostnadsutjämningen, 122 kronor per invånare. För att sätta avgiften i delmodellen i 

relation till storleken på övriga poster i utjämningssystemet presenteras i Tabell 5 de fyra 

nordliga länens och rikets genomsnittliga utfall per invånare i utjämningssystemet 2010.  

 Kronor per invånare 

Kommun Lönekostnadsutjämning Inkomstutjämning 

Danderyd 738 – 19 389 

Lidingö 714 – 11 563 

Nacka 574 – 3 974 

Värmdö 488 1 286 

Ekerö 474 – 1 659 

Solna 462 – 1 521 

Sollentuna 449 – 3 650 

Sundbyberg 409 2 532 

Tyresö 396 418 

Stockholm 361 – 1 733 
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Tabell 5. Kommunalekonomisk utjämning i de fyra nordliga länen och riket, utfall per invånare, 2010.
30

 

(Källa: SCB, 2010, egna beräkningar) 

 

Län Inkomstutjämning 
Kostnadsutjämning 
(därav 

lönekostnadsutjämning) 
Strukturbidrag 

Netto 

kommunalekonomisk 

utjämning 

Västerbotten 7 385 
- 609  
(-122) 

554 7 632 

Norrbotten 5 902 
- 1 116  

(-122) 
3 011 8 175 

Västernorrland 6 131 
- 201 
 (-122) 

159 6 366 

Jämtland 8 573 
2 101  
(-122) 

954 11 886 

Norrland 6 788 
- 249  
(-122) 

1 200 8 049 

Riket 5 241 
≈ 0  
(≈0) 

163 5 671 

Av Tabell 5 framgår att de fyra nordliga länens utfall per invånare i utjämningssystemet är 

högre än genomsnittet i riket. Den huvudsakliga förklaringen är att skattekraften, det vill 

säga de beskattningsbara inkomsterna per invånare, är lägre i dessa län än i övriga riket, 

vilket resulterar i relativt stora bidrag per invånare i inkomstutjämningssystemet. Men 

Norrlandslänen erhåller också relativt mycket strukturbidrag per invånare i jämförelse med 

riket. Av de 44 Norrlandskommunerna erhåller 41 strukturbidrag, med i genomsnitt 1 718 

kronor per invånare.
31

 Utfallet i riket är 163 kronor per invånare. 

I kostnadsutjämningen erhåller 31 av de 44 kommunerna i de fyra länen 

kostnadsutjämningsbidrag, medan resterande 13 betalar avgift.
32

 Avgiften om 122 kronor 

per invånare i delmodellen för lönekostnadsutjämning utgör från tre procent (Umeå) till 34 

procent (Örnsköldsvik) av den totala kostnadsutjämningsavgiften i dessa 13 kommuner.  

13 Norrlandskommuner betalar avgift till kostnadsutjämningen, medan resterande 31 

erhåller bidrag. Men, av Tabell 5 framgår att Norrlands kommuner sammantagna betalar 

249 kronor per invånare netto i avgift till kostnadsutjämningen för kommuner. Det betyder 

att avgiften som betalas av de 13 kommunerna är större än bidragen som resterande 31 

kommuner erhåller, vilket i sin tur betyder att Norrland som geografisk enhet är både 

                                                             
30

Vägda genomsnitt för respektive län. Nettoutfallet i hela utjämningssystemet innefattar även 

införandebidrag och regleringspost. 
31

 Detta då Sundsvall, Örnsköldsvik och Umeå kommuner, som inte erhåller något strukturbidrag, räknas 

bort. 
32

 Umeå, Piteå, Luleå, Haparanda, Östersund, Sundsvall, Kiruna, Kalix, Timrå, Gällivare, Boden, Skellefteå 

och Örnsköldsvik kommuner betalar avgift (här uppräknade från högsta till lägsta avgift per invånare). 
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självförsörjande i kostnadsutjämningssystemet för kommuner och finansiär av 

kostnadsutjämningsbidrag till andra kommuner i landet. Detta illustreras i Figur 5. 
 

Figur 5. Kostnadsutjämningen och Norrlands kommuner (Källa: Egen bearbetning med data från SCB) 

 

 

De mörkgröna kommunerna i de fyra nordliga länen betalar avgift till 

kostnadsutjämningen. Avgifterna räcker till att finansiera bidragsbehoven i övriga 

kommuner i de fyra nordliga länen, vilka är markerade i ljusgrönt. Aggregerade till 

länsnivå är kommunkollektiven i Jämtlands, Örebro, Södermanlands och Stockholms län 

nettomottagare av bidrag i kostnadsutjämningssystemet, i Figur 5 har dessa markerats i 

rött, förutom Jämtlands län. Efter det att Jämtlands underskott finansierats räcker 

Norrlandskommunernas nettoavgift storleksmässigt till att finansiera de behov av 

kostnadsutjämningsbidrag som finns i Örebro och Södermanlands län, samt fyra procent 

av bidragsbehovet i Stockholms län.
33

  

 

                                                             
33

 Kommunerna i Stockholms län är sammantagna mottagare av kostnadsutjämningsbidrag, medan de netto 

betalar avgift till inkomstutjämningssystemet. 
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3.5 SYNPUNKTER PÅ LÖNEKOSTNADSUTJÄMNINGEN 

Majoriteten remissinstanser avstyrkte de förslag som lades fram i SOU 2006:84. Kritiken 

mot delmodellen bestod bland annat i att utformningen av modellen skiljer sig från 

standardkostnadsmetodens principer, vilka gäller i övriga delmodeller i 

kostnadsutjämningen. För det första har delmodellen ett tak, det vill säga en kommun kan 

inte få en hur stor avgift eller bidrag som helst. Det finns även ett ”solidariskt golv”, enligt 

vilket ingen kommun får en större avgift än 122 kronor per invånare, oavsett värden på de 

strukturella variablerna. Det är heller inte möjligt att erhålla kompensation för strukturellt 

uträknade lönekostnader som är högre än de standardiserade lönekostnaderna. Det betyder 

i teorin att en avgiftsskommun som är effektiv i den meningen att den har lyckats hålla 

lönerna nere relativt andra kommuner med liknande strukturellt högt löneläge ”bestraffas” 

då den endast får ersättning utifrån den standardiserade lönenivån. Det kan te sig som 

motsägelsefullt då syftet med lönekostnadsutjämningen är att utjämna just för strukturella 

faktorer. Stockholms borgarråd tillsammans med oppositionsråden i Göteborgs kommun 

tillstyrker förslaget om införandet av lönekostnadsutjämning, men anser enligt ovan att 

kommuner som lyckas hålla nere de standardiserade lönekostnaderna riskerar att bli 

”straffade” i delmodellen.  

Ett annat argument, som kan relateras till det ovanstående, är att det relativa egentliga 

löneläget inte reflekteras i de bidrag och avgift som finns i lönekostnadsmodellen. Vidare 

anser många av remissinstanserna att det faktum att flertalet av avgiftskommunerna är 

lokaliserade i Stockholmsregionen påverkar hela den kommunala arbetsmarknaden i 

Sverige eftersom de utgör 25 procent av arbetsmarknaden. Det skulle kunna störa hela 

lönebildningsprocessen i den primärkommunala sektorn. 

Många remissinstanser är av uppfattningen att ett av de övergripande målen med 

kostnadsutjämningssystemet är att jämna ut skillnader i utdebitering, det vill säga 

skillnader i skattesats. Vissa kommuner har faktiska kommunala kostnader som är ungefär 

de samma, men när det gäller kostnadsutjämningen kan deras utfall skilja sig åt med upp 

till 7 000 kronor per invånare.  De remissinstanser som påpekar dessa förhållanden menar 

därför att lönekostnadsutjämningen spär på de redan befintliga skillnaderna i 

kommunernas budgetutrymme.
34

  

Ett annat argument som framförs är att löner är påverkbara eftersom en arbetsgivare alltid 

har möjligheten att välja vilken kompetensnivå personen den anställer ska ha, vilket även 

påverkar arbetsgivarens val av lönenivå. Arbetsgivare i storstadsregioner sägs ha större 

                                                             
34 Remissvar av bland annat Skogslänen, landstinget Dalarna och Krokom kommun. 
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tillgång till högutbildad personal, som har högre lönekrav. Det finns därmed en risk att 

lönekostnadsutjämningen verkar kostnadsdrivande i regioner där löneläget är relativt 

högt.
35

  

Även Sveriges Kommuner och Landsting avstyrker förslaget på lönekostnadsutjämning 

med argumentet att lönenivån på kommunala arbetsplatser i största utsträckning avgörs av 

organisationen själv i samråd med de fackliga organisationerna. 

Katrineholms kommun föreslår en utredning för att avgöra om skillnader i utdebitering till 

största delen bestäms av just en kommuns servicenivå, kvalitet, avgiftssättning och 

effektivitet eller om det finns andra faktorer som dominerar. 

 

4. TEORI: SPATIALA LÖNESKILLNADER OCH EKONOMISK 

GEOGRAFI 

4.1 SPATIALA LÖNESKILLNADER 

Införandet av delmodellen för lönekostnader motiveras bland annat av att lönenivåer kan 

vara relativt höga på grund av strukturella, samhällsekonomiska orsaker. Därför 

presenteras i det här avsnittet en del av den teoribildning som behandlar geografiskt 

betingade löneskillnader.   

Spatiala, det vill säga geografiskt, betingade löneskillnader kan ha flera tänkbara 

förklaringsfaktorer. För det första kan sådana bero på geografiska skillnader i 

arbetskraftens skicklighet och produktivitet. Branscher med dessa olika egenskaper är inte 

nödvändigtvis jämnt fördelade över geografiska områden och då olika branscher behöver 

olika sammansättning av arbetskraft torde lönerna vara högre i områden med 

specialisering mot kunskapsintensiva branscher.
36

 I Figur 5 visas den ekonomiska 

aktivitetens (bruttoregionproduktens) fördelning per bransch i Sveriges län. 
 

 

 

 

 

                                                             
35

 Remissvar Gotlands kommun. 
36

 Combes, Pierre-Philippe, Duranton, Gilles & Gobillon, Laurent (2008), “Spatial Wage Disparities: Sorting 

Matters!”, Journal of Urban Economics, vol. 63, s. 723-724 
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Figur 6. BRP efter bransch, Sveriges län, 2007. (Källa: rAps_RIS, 2008, egna beräkningar och illustration) 

Resonemanget om att olika branscher inte är jämnt fördelade över geografiska områden 

illustreras i Figur 6, av vilken det till exempel framgår att andelen tjänsteproduktion är 

som högst i de tre storstadslänen. De gröntonade staplarna representerar privat sektor 

medan de röd tonade representerar offentlig sektor. Tjänstesektorns storlek i en region hör 

ofta nära samman med regionens folkmängd. Ju fler invånare, desto större underlag och 

möjlighet för en efterfrågan på tjänster. Andelen varuproduktion, å andra sidan, är i många 

fall som störst i län som är relativt små befolkningsmässigt.  

För det andra kan geografiska löneskillnader bero på olika områdens tillgång till 

infrastruktur, naturresurser eller ett gynnsamt klimat. Arbetskraften i ett område kan vara 

mer produktiv än den i andra områden tack vare tillgång till exempelvis en hamn, en 

internationell flygplats eller en bro. Förutsättningarna behöver inte enbart hänföras till 

naturförhållanden och naturresurser, utan kan också omfatta produktionsfaktorer såsom 

offentligt och privat kapital, lokala institutioner och teknologi. Lönen antas även i det här 

fallet bero på produktiviteten, men produktiviteten i sin tur beror på tillgången till olika 

resurser eller institutioner. Därmed beror löner indirekt också på arbetsställets geografiska 

placering. Exempelvis kan varuproducerande företag vars produktion sker på en viss plats, 

där närheten till råvarorna bestämmer produktionens lokalisering, vilja lokalisera sitt 

huvudkontor nära beslutsfattare och kommunikationer. Därför är företagsledningar, en 
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relativt högavlönad funktion, ofta lokaliserade i storstäder. För att applicera samma 

resonemang på tjänsteproducerande företag kan det för sådana vara viktigare att vara 

lokaliserade nära marknaden. Då marknadens storlek beror på folkmängden är också 

tjänstesektorns andel av den totala produktionen ofta som störst i storstadsområden, vilket 

i fallet Sverige illustrerades i Figur 6. Då högavlönade funktioner såsom företagsledningar 

är lokaliserade i samma marknadsområde kommer även efterfrågan på varor och tjänster 

att drivas upp, vilket driver upp lönerna i andra sektorer. Eftersom efterfrågan på till 

exempel bostäder ökar, och därmed priserna, leder detta till att andra sektorer, även den 

offentliga, också måste anpassa sina lönenivåer för att kunna attrahera arbetskraft. Om inte 

bruttolönen anpassades skulle arbetskraftens nettoinkomst vara lägre då dess 

boendekostnader är relativt högre på grund av den geografiska lokaliseringen.
37

 

En tredje förklaring handlar om möjligheterna till utbyte mellan företag och arbetskraft. I 

relativt tätbefolkade arbetsmarknadsområden är avstånden, både mellan köpare och 

leverantörer och mellan arbetsgivare och arbetstagare, kortare än i relativt glest befolkade 

områden. I täta, välbefolkade områden kan därför kunskapsöverföring ske smidigare och 

matchningen på arbetsmarknaden underlättas, vilket ger goda förutsättningar för hög 

produktivitet och därmed höga löner.
38

 Men, höga löner i stora arbetsmarknadsområden 

kan delvis också reflektera tidskostnader för pendling. För att en arbetstagare ska finna det 

motiverat att pendla till arbetet måste bruttolönen vara tillräckligt hög för att uppväga 

pendlingskostnaden, även med avseende på den tid pendlingen tar i anspråk.
39

 Det kan 

även finnas kommuner i vilka bostadsbyggandet är eftersatt, varför bostadsbrist gör att 

kommunen måste kompensera in pendlande personal med en relativt hög bruttolön, enligt 

resonemanget ovan. 

Den teori som presenterats kan sammanfattas visuellt såsom i Figur 7. 
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4.2 DEN NYA EKONOMISKA GEOGRAFIN 

Resonemangen kring spatiala löneskillnader kan mer eller mindre kopplas ihop med den 

teoribildning som kallas den nya ekonomiska geografin (NEG), som betonar ekonomiers 

geografiska aspekter och menar att ekonomisk aktivitet inte är slumpmässigt fördelad över 

olika regioner.
40

 Om transportkostnader kan sänkas, via exempelvis infrastruktur-

investeringar, leder det till ökad rörlighet på arbetsmarknaden och ytterligare 

koncentration av den ekonomiska aktiviteten till en eller ett fåtal platser. När handeln ökar 

och den ekonomiska öppenheten blir större kan därför olika regioners mest produktiva 

faktorer lättare röra sig mot de regioner i vilka en hög ekonomisk aktivitet också 

förknippas med hög avkastning och höga löner (se även avsnitt 3.1.2). En större 

arbetsmarknad kännetecknas även av bättre matchning mellan arbetstagare och 

arbetsgivare. Ett grundläggande antagande inom NEG är således att det existerar stigande 

skalavkastning och stordriftsfördelar ju större och täta arbetsmarknadsområdena är.
41
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 Krugman, Paul (1998), ”What’s New About the New Economic Geography?”, Oxford Review of 

Economic Policy, vol. 14, no. 2 
41

Under stordriftsfördelar finns fasta kostnader som leder storskalig produktion till extra vinster, såsom en 

minskad genomsnittskostnad för företagen då de producerar ytterligare enheter av varor/tjänster. Om 

produktionsökningen blir större än ökningen av insatsfaktorer (till exempel arbete eller kapital) har 

företaget stigande skalavkastning. (Hultkrantz & Nilsson 2004 ”Samhällsekonomisk analys” s. 220-221) 
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NEG är emellertid inte en deterministisk teori. Huruvida inkomsterna i de redan relativt 

rika områdena blir ännu högre av ökad ekonomisk integration avgörs av en kamp mellan 

”centripetala” och ”centrifugala” krafter. Den första kraften består av komponenter som 

rör marknadsstorleken. Till exempel kan en lokal koncentration av den ekonomiska 

aktiviteten lättare skapa positiva externa effekter via kunskapsöverföring. En annan redan 

nämnd centripetal kraft är att en hög grad av branschkoncentration innebär bättre 

matchning på arbetsmarknaden, vilket underlättar för arbetsgivare när de ska finna den 

specialiserade arbetskraft de behöver. Under stigande skalavkastning kommer 

producenterna att förlägga produktionen i de större regionerna, eftersom lokalisering till 

stora marknader innebär lägre transportkostnader för företagen. Om arbetskraften är rörlig 

kommer en ökad efterfrågan på varor och tjänster i (de stora) regionerna att leda till ökad 

efterfrågan på arbetskraft, vilket driver upp lönerna i de regionerna. Det innebär att 

lönerna sjunker ju längre bort från ekonomiska centra en region befinner sig. 

Centripetalkrafterna samverkar därmed till förmån för att den ekonomiska verksamheten 

bör koncentreras till ett centrum eller ett fåtal centra.
42

 

De centrifugala krafterna, å andra sidan, verkar i motsatt riktning. Orörliga 

produktionsfaktorer, såsom mark, naturresurser och även människor, kan samtliga utgöra 

hinder för att produktionen koncentreras till en eller ett fåtal platser. Exempelvis kan en 

stark geografisk koncentration till ett område leda till trängsel samt ökad efterfrågan på 

mark och bostäder i området i fråga, vilket driver upp jordräntan och fastighetspriserna 

och undergräver incitamenten till fortsatt koncentration i området. Vad gäller människor 

kan de antas vara ovilliga att flytta, särskilt över nationsgränser. Ovilligheten kan däremot 

anses vara mindre inom en given nation.
43
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5. LÖNER: STRUKTURELLA BESTÄMNINGSFAKTORER 

I det här kapitlet appliceras för det första det teoretiska ramverk som behandlats ovan på 

svenska förhållanden. För det andra görs en återkoppling till kapitel 3, där framväxten av 

lönekostnadsutjämningen beskrevs. Delmodellen sätts i relation till övriga delar i 

utjämningssystemet och det diskuteras huruvida en utjämning av lönekostnader är rimlig 

ur utjämningssynpunkt. För den tredje diskuteras den ekonomiska geografin med 

utgångspunkt i regioner vars befolkning minskar och vilka konsekvenser det kan få för 

fastighetsvärden och lönenivåer. 

5.1 SVENSK EKONOMISK GEOGRAFI 

För att relatera den nya ekonomiska geografins teori till svenska förhållanden finns det 

mycket som talar för att centripetalkrafterna för närvarande är relativt starkare än 

centrifugalkrafterna. För det första upplever Sverige tillsammans med resten av världen en 

ökad urbanisering, det vill säga folk lämnar landsbygden och flyttar till städerna och deras 

förorter. I Figur 8 illustreras befolkningsutvecklingen i rikets tre storstadslän samt i de 

fyra nordligaste länen mellan 1970 och 2009, där folkmängden år 1970 är lika med 100.  

 

Figur 8. Befolkningsförändring i svenska län, 1970-2009 (1970=100) (Källa: Egen bearbetning med data 

från SCB) 
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Befolkningstillväxten i storstadslänen har i princip alltid varit positiv under den studerade 

perioden, medan den ofta efter 1995 varit negativ i de fyra Norrlandslänen. Av Figur 8 

framgår dessutom att urbaniseringen accelererade från och med 1990-talet. Den ökade 

graden av koncentration av människor till färre områden har också lett till ökad 

koncentration av ekonomisk aktivitet. I Figur 9 illustreras fördelningen av rikets totala 

BNP på länsnivå. BRP i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne 

utgör cirka 29, 17 respektive 12 procent av Sveriges BNP.
44

 

 

Figur 9. Länens BRP som andel av rikets totala BNP, 2007 (Källa: Egen bearbetning med data från 

rAps_RIS) 

 

 

Andelssiffrorna av BNP motsvarar relativt väl de olika länens befolkningsandel, med 

undantag för Stockholms län som står för större BNP-andel än befolkningsandel (Se 

Appendix 1). Vilket pekar på att Stockholms län inte är en självständig lokal 

arbetsmarknad. Stark geografisk koncentration till ett område kan vara en centrifugal 

kraft, då ökad efterfrågan på mark och bostäder driver upp jordräntan och därmed 

fastighetspriserna, vilket i teorin undergräver incitamenten till fortsatt koncentration i 

området. Befolkningsökningen i storstadslänen har emellertid ökat parallellt med stigande 

fastighetspriser, vilket illustreras i Figur 10.  

                                                             
44
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Figur 10 visar att fastighetsprisernas utveckling följer befolkningstillväxtens utveckling. I 

jämförelse med storstadslänen och riket har de fyra nordliga länen halkat efter, i det här 

fallet vad gäller attraktiviteten på boendemarknaden.  

Den stora folkmängden i storstadsområdena har även medfört relativt höga inkomster i 

dessa regioner. Figur 11 illustrerar skattekraftens utveckling i procent av rikets 

medelvärde i ett antal svenska län mellan år 2000 och 2010. Skattekraften speglar 

inkomstnivån per invånare och rensar därmed för effekten av folkmängd. Samtidigt som 

befolkningen har koncentrerats till Stockholms län bibehåller länet sin starka position vad 

gäller relativa inkomster per invånare. I figuren kan noteras att inkomstnivån per invånare 

i Uppsala län och Västra Götalands län passerade den i Norrbotten och Västernorrland i 

början av 2000-talet. Då kommunerna i Uppsala län tillhör Stockholm-Solnas lokala 

arbetsmarknadsregion är det troligt att de relativt höga inkomsterna i Uppsala län har ett 

nära samband med dem i Stockholm. I fallet Västra Götaland har länet vuxit både på 
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grund av storregionbildning och inflyttning, vilket kan ha fått ett positivt genomslag på 

inkomstnivån per invånare.  

Figur 11. Skattekraft i svenska län, 2000-2010  (Källa: Egen bearbetning med data från SCB) 

 

 

Skattekraften är ett mått på invånarnas och regionernas allmänna inkomstnivå. Enligt 

teorin kommer höga inkomster i allmänhet i en region även leda till höga lönenivåer i den 

offentliga sektorn (se kapitel 4), vilket utgör ett av motiven till lönekostnadsutjämningen 

mellan kommuner. I Figur 12 illustreras de genomsnittliga månadslönerna i 

primärkommunal sektor år 2009.
45
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De högsta genomsnittliga primärkommunala lönerna återfinns i kommuner med mycket 

hög skattekraft, vilket överensstämmer med den teoretiska förväntade lönen. Skillnaden 

mellan den högsta och lägsta genomsnittliga månadslönen är emellertid relativt liten, 4 

700 kronor.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att den nya ekonomiska geografin tycks kunna 

beskriva den ekonomiska utvecklingen i Sveriges regioner. Befolkningen koncentreras 

alltmer till storstadsområden, i vilka fastighetspriserna och befolkningens inkomster ökar. 

De relativt höga fastighetspriserna och inkomstnivån spiller också över på bruttolönen i 

den primärkommunala sektorn, vilket illustreras i Figur 13. De kommuner som har relativt 

höga fastighetspriser har även högre genomsnittlig primärkommunal månadslön, som i 

t.ex. Nacka och Solna. Danderyd, Lidingö och Vaxholm sticker ut med relativt högre 

fastighetspriser, vilket kan relateras till att de är så kallade utpendlingskommuner som i 

första hand tillhandahåller attraktiva boendemiljöer.
46
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 Se vidare i Edlund & Holmström (2010) 

Figur 12. Genomsnittlig månadslön i primärkommunal sektor, 2009 (Källa: Egen bearbetning med data från SCB) 
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Figur 13. Sambandet mellan fastighetspriser och primärkommunala löner 2009 (Källa: Egen bearbetning 

med data från SCB) 

 

 

5.2 LÖNEKOSTNADSUTJÄMNINGEN: EN DEL I ETT STÖRRE SAMMANHANG 

Av kapitel 3 framgick att införandet av delmodellen för lönekostnader har ett samband 

också med kostnadsutjämningens tidigare delmodell för kallortstillägg och med dagens 

statliga strukturbidrag. I en statlig utredning påpekades att kallortstillägget var en typ av 

strukturell kostnad där kostnadsutjämningen brast i konsekvens då kallortstillägget 

kompenserade för höga lönenivåer och lokalkostnader i norra Sverige, medan någon 

motsvarande utjämning för höga lönekostnader i storstadsområden inte fanns. I och med 

införandet av dagens utjämningssystem 2005 slopades delmodellen för kallortstillägg och 

ett statligt strukturbidrag inrättades vid sidan av kostnadsutjämningen. Strukturbidraget 

baseras på de tidigare delmodellerna näringslivs- och sysselsättningsfrämjande åtgärder 

samt svagt befolkningsunderlag, vilka kompenserar kommuner för relativt 

lönekostnadsutjämningen motsatta, men principiellt liknande mekanismer.  Då också 

slopandet av framförallt kallortstillägget skulle innebära kraftiga intäktsminskningar för 

många kommuner beslutades att kommuner som skulle få alltför stora bidragsminskningar 

till följd av förändringarna skulle kompenseras med ett ”omställningsbidrag”. 

Kallortstillägget har således i viss mån levt vidare i dagens utjämningssystem.  

I diskussionerna kring dagens delmodell för lönekostnadsutjämning, som främst 

kompenserar kommuner i storstadsområdena, bör det med anledning av ovanstående 

beaktas att kompensation för personalkostnader i viss mån utgår också till kommuner som 

inte får bidrag i delmodellen för lönekostnadsutjämning. Finansieringen av 

strukturbidraget är emellertid statlig, medan delmodellen för lönekostnadsutjämning 
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finansieras av kommunkollektivet. I en diskussion kring kostnadsutjämningens syfte kan 

det även vara intressant att lyfta frågan om kostnadsutjämningen är ett system som ska 

utjämna för strukturellt betingade kostnadsskillnader, oavsett kostnadernas art. Ska 

kostnader som uppkommer av för regioner i allmänhet ”positiva” faktorer, såsom 

befolkningstillväxt och tillhörande stigande fastighetspriser utjämnas lika väl som 

kostnader som uppkommer av för regioner allmänt ”negativa” faktorer, såsom 

befolkningsminskning och tillhörande sjunkande fastighetspriser?  

Ökade inkomster i en kommun med mycket hög skattekraft och ett strukturellt högt 

löneläge medför effekter både på intäkts- och utgiftssidan. Mycket hög skattekraft, höga 

fastighetspriser och fastighetsägares inkomster från lägesräntan gör att kommunen får 

avstå en del av sina inkomster via inkomstutjämningsavgiften. Men kommunen får, på 

grund av höga kostnader för löner som följd av samma lägesränta, ersättning i 

lönekostnadsutjämningen, även om den ersättningen är liten i jämförelse med 

inkomstutjämningsavgiften. Lönekostnadsutjämningen bör alltså inte analyseras som ett 

separat fenomen, då den har en koppling till både inkomstutjämningen och 

strukturbidraget. Rimligtvis är det också så att ett system som omfördelar resurser mellan 

kommuner behöver så stor politisk accept och bred uppslutning i kommunkollektivet som 

möjligt.  

Hypotesen att lönebildningsprocessen på hela den kommunala arbetsmarknaden kan 

påverkas av lönekostnadsutjämningen förutsätter ett antagande om att kommuner, på 

grund av delmodellens existens, kommer vilja betala ut högre löner eftersom de skulle 

kunna ersättas för ett sådant agerande. Det som talar emot en sådan utveckling är för det 

första att ersättningen är väldigt liten eftersom delmodellen omfördelar relativt lite medel. 

Danderyds kommun, som får störst bidrag i delmodellen, erhåller 738 kronor per invånare. 

Det kan ifrågasättas huruvida en sådan kommun skulle vinna ekonomiskt på att börja 

betala ut tusentals kronor mer i månadslön till sina anställda, med tanke på den 

jämförelsevis ringa ersättningsnivån. 

Det andra motargumentet blir att om det antas att kommuner kommer vilja betala ut högre 

löner då de kan få ersättning för detta, bör det rimligtvis också antas att 

utjämningssystemet i sin helhet ger upphov liknande incitamentsstrukturer. Om en 

kommun har incitament att betala ut ännu högre löner på grund av potentiell ersättning via 

lönekostnadsutjämningen skulle den på samma sätt inte ha några incitament att höja sin 

egen skattekraft eftersom den blir av med merparten av skatteintäktsökningen via 
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inkomstutjämningen.
47

 Ett annat exempel kan vara att en kommun med relativt få invånare 

inte skulle ha några incitament att öka sin befolkning då den får ersättning för svagt 

befolkningsunderlag via strukturbidraget. Listan på liknande exempel kan göras mycket 

lång och frågan blir därför om det, vid sidan av utfallet i utjämningssystemet, kanske finns 

andra och större värden för kommuner när det gäller att öka sin befolkning eller sitt 

skatteunderlag? Omfördelnings- och transfereringssystem kan i teorin mycket väl ge 

upphov till snedvridna incitamentsstrukturer, men det är inte alltid dessa påverkar 

människors eller kommuners agerande eller motiverar systemens avskaffande. 

 

5.3 NORRLAND OCH LÖNENIVÅERNA 

Avslutningsvis förs här en diskussion om lönenivåerna i Västerbotten och Norrland, med 

anknytning till några av de faktorer som påverkar regionala lönenivåer. Utgångspunkten 

tas i principskissen över den ekonomiska geografin (Figur 7). Då Norrland, generellt, 

emellertid karaktäriseras av negativ befolkningstillväxt (se Figur 8) appliceras ett omvänt, 

analogt resonemang.  

                                                             
47

 Då skattekraften ökar går kommunen miste om den del av ökningen som är lika med den så kallade 

länsvisa skattesatsen. För en avgiftskommun i Stockholms län motsvarar det 16,9 procent av 

skattekraftsökningen. Vad gäller skatteintäkten innebär en skattekraftsökning att kommunen avstår 85 

procent av den ökning som skulle ha skett utan utjämning, givet att kommunen haft en för riket 

genomsnittlig skattesats och skatteväxlat från landstinget i nivå med riksgenomsnittet. För en 

bidragskommun är motsvarande siffra 95 procent. Detta innebär kommun alltid tjänar på en ökad 

skattekraft, även om delar av den gör till inkomstutjämningsbidrag. 
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Om utgångspunkten istället är en minskande befolkning, vilket gäller för Norrland i 

allmänhet, borde den teoretiska konsekvensen bli minskad efterfrågan på varor, tjänster 

och boende i regionen. Notera dock att det i Figur 14 också står ”minskad eller konstant 

efterfrågan”, vilket beror på att efterfrågan i verkligheten kan vara av mer trögrörlig natur. 

En orsak till att efterfrågan på varor och tjänster inte minskar kan vara att offentlig sektor 

vidtar stimulansåtgärder, såsom startande av universitet och utlokalisering av statliga 

myndigheter vilket genererar sysselsättning och inkomster som kan användas för 

konsumtion. Ytterligare en orsak till att efterfrågan på varor och tjänster kan vara 

konstant, trots minskande befolkning, är att alla kommuner har lagstadgade åtaganden 

såsom barn- och äldreomsorg. En minskande befolkning leder till exempel inte 

nödvändigtvis till en minskad efterfrågan på äldreomsorg, då efterfrågan på olika 

kommunala verksamheter beror på den demografiska strukturen. 

Vad gäller boende är det dock mest troligt att en minskande befolkning leder till minskad 

efterfrågan och därmed fallande priser på fastigheter, relativt priserna i andra regioner. 

Fastighetsvärden är av betydelse vad gäller förmögenhetsskapande. Människors vilja att 

flytta till regioner med relativt låga fastighetspriser kan av den anledningen minska bland 

dem som vill använda fastigheten som belåningsbart investeringsobjekt för till exempel 

nyföretagande. För hushållen innebär relativt låga fastighetspriser, i förhållande till andra 

regioner, att deras förmögenhet blir relativt låg, vilket minskar incitamenten till 

Figur 14. Ekonomisk geografi i krympande regioner 
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inflyttning.
48

 Men, relativt låga fastighetspriser och låga boendekostnader kan också 

betraktas som en konkurrensfördel på kort sikt.
49

 I en tid med mycket höga fastighetspriser 

i storstadsregioner och rädsla för en bostadsbubbla kan relativt låga fastighetspriser på 

andra platser i Sverige locka människor att flytta dit, givet att dessa platser också kan 

erbjuda och marknadsföra en alternativ, attraktiv livsmiljö. 

Kopplingen mellan minskad eller konstant efterfrågan på fastigheter etc. och lönenivåer 

kan diskuteras utifrån olika perspektiv. För det första brukar lönenivåer beskrivas som 

trögrörliga, särskilt nedåt. En vikande efterfrågan på varor, tjänster och/eller boende leder 

därmed inte nödvändigtvis till omedelbara reallönesänkningar i en region. Men, ökar 

lönerna i växande regioner kommer lönenivåerna i krympande regioner vara relativt lägre. 

För det andra är emellertid inte relativt låga bruttolöner nödvändigtvis liktydiga med låga 

nettolöner. Med relativt låga boendekostnader samt låga kostnader för pendling och 

transport kan den upplevda eller reella nettoinkomstnivån i områden utanför 

storstadsregioner i teorin vara densamma som i storstadsområden. För att på lång sikt 

attrahera befolkning och skapa en större arbetsmarknad lär det dock krävas mer än relativt 

låga boende- och levnadskostnader.  

 

  

                                                             
48

 Westin, Lars och Sörensson, Robert (2005) Rapport om Norrlands tillväxt 1993-2002. 
49

 Sundström, Björn och Lennart Tingvall (2006) Färre kommuner? Om små kommuners problem och 

utmaningar, Ansvarskommitténs skriftserie, s. 130. 
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6. SLUTSATSER 

I utjämningssystemet sker å ena sidan en utjämning av skatteinkomster inom ramen för 

inkomstutjämningssystemet, så att alla kommuner garanteras en likartad skattekraft. Då 

kommunerna också skiljer sig mycket åt vad gäller strukturellt betingade kostnader för 

olika verksamheter sker även en utjämning av dessa, inom ramen för 

kostnadsutjämningssystemet. Givet att geografiska variationer i löner i viss utsträckning är 

strukturellt betingade kan det därför finnas skäl att hävda att också sådana ska utjämnas. 

Enligt den ekonomiska geografin finns geografiska samband mellan löner, fastighetspriser 

och folkmängd. Rapporten har visat att dessa samband tycks förekomma i Sverige och i 

regioner med positiv befolkningsutveckling innebär mekanismerna en positiv spiral, 

medan utvecklingen i regioner med minskande befolkning kan beskrivas som en ond 

cirkel. 

Ur ett legitimitets- och demokratiperspektiv kan det vidare antas vara viktigt att såväl 

starka som svaga kommuner ersätts för strukturellt betingade kostnader, kanske inte minst 

för att hela kommunkollektivet ska ställa sig bakom utjämningssystemets existens. 

Utjämningssystemet är inte ett regionalpolitiskt verktyg i sig, utan syftar till att utjämna 

skillnader i kommunala skatteinkomster och i strukturella kostnadsstrukturer. Det är 

således av mindre vikt hur och varför kostnader har uppstått och om de är en konsekvens 

av en negativ eller positiv utveckling för kommunen som helhet.  Kommuner med mycket 

hög skattekraft, höga fastighetspriser och fastighetsägares inkomster från lägesräntan 

avstår en del av sina inkomster via inkomstutjämningen, men erhåller därför, på grund av 

höga kostnader för löner som följd av samma lägesränta, ersättning i 

lönekostnadsutjämningen. Enligt ett liknande resonemang betalar kommuner i Norrland 

avgift till lönekostnadsutjämningen samtidigt som flertalet av dem erhåller strukturbidrag 

på grund av ett svagt befolkningsunderlag och problem med arbetslöshet. Dessa 

förhållanden förklarar i sin tur delvis de relativt lägre lönenivåerna. 
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APPENDIX 1 BEFOLKNINGSANDELAR FÖR UTVALDA LÄN 
 

 

 

 

(KÄLLA: SCB 2010 Befolkning) 
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