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"En mycket positiv trend utifrån vår vision, livskvalitet Karlstad 100 000, har varit att 
vi under de senaste åren lyckats höja den genomsnittliga nivån på befolkningsiikningen. 
Under 2010 ökade befolkningen med över 1 000 personer vilket med undantagfor 1994 
(forklaras delvis av stor flyktinginvandring och ändrade folkbokfiiringsregler) aldrig hänt 
tidigare. En annan gräns på 1 000 personer överträffas också nämligen antalet nyfodda, 
vilket inte skett sedan "baby-boomen" kring 1990. För Karlstads och regionens del är det 
nödvändigt att vi klarar av konkurrensen om framtidens medborgare om vi skall fort
sätta att utvecklas och attrahera nya foretag och god samhä!lsservice"(Karlstads kommuns 
årsredovisning for 2010:10). 

Detta är en bild av den verklighet som en värmländsk kommun målar upp. Den 
är inre typisk för värmländska eller för svenska kommuner. Tvärtom brottas de 
flesta med de problem som följer av en åldrande och minskande befolkning. Det är 
knappast heller ovanligt att det i dessa skillnader - mellan den expansiva och andra 
- finns ett frö till motsättning. I ett nationellt eller ett regionalt prioriteringssam
manhang finns en spänning mellan att stödja den strukturellt svagare och att göra
den starke starkare. Det senare utifrån tanken att ett riktigt blomstrande regionalt
centrum också skapar bättre förutsättningar för ett omland. Samtidigt är de allra
flesta, sannolikt, överens om att det finns starka ömsesidiga beroendeförhållanden
mellan kommuner i en region: alla stärks av att det går bra också för andra. Region
Värmland (2009) har antagit ett regionalt urvecklingsprogram med titeln "Värm
land växer och känner inga gränser, 2009-2013". Detta har, som framgår av titeln,
ett offensivt anslag. Fokus ligger mera på möjligheter än på begränsningar. Det har
sin utgångspunkt i regeringens Nationella strategi för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Syftet med detta kapitel är fyrfaldigt: (1) att ge en beskrivning av den strukturella 
och finansiella situation som de värmländska kommunerna befinner sig i och att 
därmed också teckna en bild av de skilda förutsättningar for politiken som råder; 
(2) att med detta som bakgrund studera värmlänningarnas syn på den egna kom
munens och landstingets ekonomi (hur informerade är invånarna?), samt; (3) att
analysera värmlänningarnas syn på Karlstads roll och position. Detta kapitel skall
också utgöra en bakgrund till analysen i kapitlet om den politiska strukturen i länet
och om värmländska val (4).
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Samhällsförändringar av olika slag och politiska beslut under långa perioder, på 
olika nivåer, skapar strukturer och institutioner som ger viktiga förutsättningar för 
politiken: det handlar både om möjligheter och om begränsningar. Dessa föränd
ringar pågår förstås ständigt även om vi här skall göra ett försök att "frysa" dessa 
och beskriva ett sammanhang året 2010. 

Det har under lång rid talats om en samhällsförändring från ett industrisamhälle 
till ett service-, informations-, eller kunskapssamhälle och hur detta påverkar väl
färdsstaten (r ex Esping-Andersen, red, 1996; Pierson, red 2001). Det är ert känt 
faktum art för Värmland är industrin fortsatt av största betydelse. Dagens Samhälle 
(2011, nr 33) redovisar en lista över de kommuner där en stor andel sysselsatta 
arbetar hos den största (privata) arbetsgivaren. Bland de 35 högst upp på listan finns 
sex värmländska: Grums (Billerud), Hammarö (Stora Enso), Hagfors (Uddehalm 
Tooling), Storfors (Srructo Hydraulics), Munkfors (Böhler-Uddeholm) och Filipstad 
(Wasabröd). Stora industriföretag har under decennier och ibland generationer 
utgjort basen för sysselsättning och socialt liv. Idag kännetecknas dessa av att verka 
på hårt konkurrensutsatta marknader med ständiga krav på rationaliseringar och 
produkrivitersurveckling; ny teknologi introduceras och kraven på de anställdas 
kompetens ökar: färre producerar mer och av bättre kvalitet. I detta finns en dub
belhet av trygghet och sårbarhet. Inom stora koncerner finns också en konkurrens 
mellan olika produkrionsanläggningar; det är inte ovanligt art verksamhet flyttas 
för att öka koncentration och ge stordriftsfördelar. Detta är sidor av det som brukar 

benämnas globalisering, där gränser spelar allt mindre roll för ekonomiska, politiska, 
sociala och kulturella processer, men där dessa samtidigt får lokala återverkningar 
av politiskt och annat slag (Clarke 2006). 

Den värmländska indusuisrrukruren har under lång rid förändrats; utvecklingen 
i anslutning till 1970-talskrisen var dramatisk med särskilt Uddeholmbolagers 
sönderfall Qörnmark 2010: lOOff). Den gradvisa ökningen av koncentrationen i 
ägande och av produktion har gjort att det geografiska (och sociala) avståndet till 
huvudkontor och ägare ökar betydligt. Idag är de Resta av dessa stora företag starkt 
inriktade på specialisering och därmed på forskning och utveckling Qörnmark 
2010: 15). Karlstad hade också en gång en omfattande industriell verksamhet. Idag 
är inriktningen i mycket stor utsträckning på kommersiell och offentlig service 
och på administration. Till detta kommer utvecklingen av särskilda industri- och 
kunskapsklusrer, vilka behandlas i andra kapitel. 

Det är heller inger unike för Karlstad att under längre rid ha haft en god sam
hällsutveckling i meningen befolkningsökning och ökning av ekonomisk aktivitet; 
detta gäller för de allra flesta regionala centra. Föreställningen om centralorter och 
inre minst regionala centras betydelse har varit viktig för politiska reformer. Den 
så kallade cenrralortsreorin var en betydande faktor för kommunblocksreformen, 
genom vilken den nuvarande kommunstrukturen etablerades för cirka fyrtio år sedan 
(Olander, 1983; Srrömberg & Wesrersråhl 1983). Enligt denna skiljer man mellan 
spontana eller funktionella regioner och administrativa sådana. Olander (1983:349) 
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beskriver dessa: "Medan administrativa regioner är beslutsområden for forvaltningar 
och deras gränser juridiskt fixerade, avspeglar de funktionella regionerna befolkningens 
sociala och ekonomiska aktivitets- och rörelsemönster i rummet". Olander fortsätter:" De 
administrativa regionerna har historiskt sett visat sig vara trögrörligare än de spontana/ 
funktionella regionerna som forändrats med den sociala, trafiktekniska och ekonomiska 
utvecklingen". Man skall heller inre bortse från att centralorter av typen regionala 
centra förstärks av att också vara administrativa centra. Utlokaliseringen av stadiga 
verk på 1970-ralet inriktades på art stärka regionala centra. Dessa har också gynnats 
av utvecklingen av universitet och högskolor. I Karlstad byggdes den enorma hus
kroppen Karolinen for att härbärgera statliga myndigheter och ur universitetsfilialen 
( 1967), utvecklades en egen högskola ( 1977) och så småningom även ett universi ter 
(1999). Investeringar av detta slag fick även indirekta effekter såsom en ökning av 
resandeunderlag på råg och flyg, särskilt till Stockholm Qörnmark 2010:89). 

Det förefaller således som att både politiska prioriteringar på statlig nivå och "de 
spontana samhällskrafterna'' gynnar orter av typen regionala centra. I dessa finns 
redan en etablerad samhällsstruktur med en specifik uppsättning kompetenser, och 
dit dras också andra. En stor befolkning är samtidigt ett underlag för kommersiell 
service och ger skatteunderlag för utvecklingen av offentlig service. Där många 
institutioner redan finns kan nya lättare etableras; det finns en slags infrastruktur 
att ansluta till. Kanske är det också så att möjligheterna att skapa kreativa miljöer 
som lockar kvalificerade, välutbildade personer är särskilt stora på denna typ av orter 
(jämför Florida 2002, 2005 och 2008). 

Detta är också orter som ofta har en längre historia som hänger samman med deras 
adminisuativa funktioner: de är, som Karlstad, stifrssräder med domkyrka och biskop 
med biskopsgård. Där finns en länsstyrelse med residens för en landshövding och 
landstingets centralförvaltning liksom ett centralsjukhus. Historiskt har det funnits 
läroanstalter som i Karlstads fall läroverk, flickskola och lärarsemin_arium; här fanns 
ett regemente med särskilda bostäder för en general och en överste. I det regionala 
centrar finns ett länsmuseum och andra kulturella institutioner. Tillsammans med 
företrädare för regionala banker och företag utgjorde detta också grunden for ett 
särskilt socialt liv. De olika byggnaderna skapade en speciell sradsmiljö som påverkar 
attraktiviteten (Florida 2005). 

Industriorterna eller "bruksorterna" har, historiskt sett, sin särpräglade sociala 
miljö med herrgård och disponentvilla för ägare och högsta ledning, sin ingenjörsväg 
med villor för de högre tjänstemännen samt särskilda områden med bostäder for 
arbetare. Enligt schablonen kan vi där förvänta oss en blandning av "bruksanda'' (en 
särskild sammanhållning) och "bruksmentalitet" (en viss initiarivlöshec: man lirar 
på företaget) (Dahlgren 2009). Nu har huvudkontoren lämnat orter som Filipstad, 
Hagfors (Uddeholm) och Sä.fRe Qörnmark2010: 101). De spontana mötena mellan 
ägare och högsta ledning å den ena sidan och anställda, lokala politiker och vanliga 
invånare å den andra, som tidigare var vanliga, förekommer knappast längre; orterna 
riskerar bli anonyma för de högsta beslutande. 
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Den amerikanska forskaren Terry Nichols Clark (2002, 2004 och 2006) ser en 
utveckling där kommersiell service och nöjesindustri får en allt större roll; scadslivet 
lockelse är stark, inte minst på ungdomar. För den som följt stadsbilden i Karlstads 
centrum de senaste tre decennierna blir detta synnerligen klare: cafeer, restauranger 
och pubar, liksom olika köpcentra dominerar alltmera. Det finns ett omfattande 
utbud av t ex musik och idrott. Samtidigt erbjuder staden oftast goda möjligheter 
för studier och en allsidig arbetsmarknad: ju större befolkning desto bättre underlag 
för olika professionella specialicerer. Där finns även en större anonymitet, på gott 
och ont, och utrymme för social mångfald; det är lättare att finna likasinnade än på 
den mindre orten. Det har också i detta sammanhang det talats om ucvecklander 
av en särskild ny politisk kultur (Clark & Ingelharc 1997; Clark & Hoffmann
Martinot 1998). I denna finns inslag som svagare identifiering med etablerade 
partier, starkare grön/ekologisk rörelse, poscmaterialism, individualism och även 
större tolerans. Det är särskilt unga, välutbildade och boende i en urban miljö som 
förknippas därmed. (Med växande invandring ser Clark & Ingelhart (1997; jämför 
Clarke 2006) mattendenser i form av religiös fundamentalism och utvecklandet av 
partier kritiska till invandring). 

Vi har här uppehållit oss vid två särskilda typer av orter: industriorter och regionala 
centra. Utöver...dessa finns förstås andra typer med varierande inslag såsom småfö
retagande. I en aktuell forskningsrapport, beskrivs småstadens särprägel (Dahlgren 
2009). Till detta kommer glesbygden. Rent sakmässigr måste i vårc fall förstås 
betydelsen av den starka norska ekonomin lyftas fram, för handel, arbetstillfällen, 
efterfrågan på fastigheter mm. Investeringar i handelscentra visar sig i synnerhet i 
anslutning till E 18 och väg 61 dvs. kommunerna Årjäng och Eda (Karlsson 2011). 
Men påverkan finns också på andra orter i västra Värmland och även på Karlstad. 

Låt oss se närmare på några strukturella förhållanden som direkt eller indirekt 
påverkar politikens möjligheter och begränsningar. Etc sätt att dela in dessa är att 
skilja mellan egenskaper förbundna primärt med de olika kommunerna som sam
hällen och som offentligt organ (kommunfinanserna). 

Strukturella förhållanden 

Befolkningsförändring 
Det är lätt att slå fast att det skett en betydande förändring i den värmländska 
befolkningsstrukturen, vars mönster väl stämmer med många andra delar av Sve
rige. Regioncentrac och dess kransorter har ökat medan övriga delar har minskat i 
befolkningstal. Ser vi det i ett sextioårigt perspektiv är förändringen ganska dramatisk 
( tabell l). (Vi utgår här ifrån den nuvarande kommunstrukruren). Karlstadsområdec 
(dvs. Karlstad och de fyra kranskommunerna Forshaga, Grums, Hammarö och 
Kil) har ökat befolkningen med 50 procent eller 731 personer/år. Västra Värmland 
(här: Arvika, Eda, Säffle och Årjäng) har minskat sin befolkning med 20 procent 
eller 247 personer/år. I östra länsdelen (Filipstad, Kristinehamn och Storfors) har 
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avtappningen varit ännu större: 25 procent, vilket motsvarar 213 personer/år. Mest 
negativ har utvecklingen varit i norr (Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby): -36 
procent eller 390 färre personer/år. Karlstadsområdets ökning (731 personer/år) 
har inre förmått att kompensera för den negativa utvecklingen i länets övriga delar 
(- 850 personer/år). Genom att landet i dess helhet har haft en befolkningsökning 
medan Värmlands minskat har detta läns relativa andel av rikets befolkning minskat 
från cirka 4 till 2,5 procent. 

Genom att denna utveckling, i det kona perspektivet, heller inte tycks brytas 
medför detta att antalet invånare i Karlscadsområdec kommer att vara större än den i 
övriga länet och detta kanske redan under 2011. Idag är dessa delar ungefär likstora. 
Går vi tillbaka sextio år fanns bara 32 procent av länets invånare i Karlscadsområdet 
och inom nuvarande Karlstads kommuns gränser cirka 20 procent mot 33 procent 
idag. Det är följaktligen så att Karlstads relativa betydelse i länet har ökat. Det är 
samtidigt viktigt att påpeka att förbättrade kommunikationer gör att en allt större 
del av länet befinner sig inom ett rimligt pendlingsavscånd till Karlstad (inom samma 
arbecsmarknadsregion). 

Tabell 1 Folkmängd i Värmlands kommuner vid fyra tidpunkter 

Förändring Förändring 
1950-2010 1990-2010 

Kommun 1950 1970 1990 2010 (procent) (procent) 

Arvika 30 889 27 296 26 803 26 034 -16 -3

Eda 11 848 9 992 9 544 8 524 -28 -11 

Filipstad 18 217 16 238 13 470 10 562 -42 -22

Forshaga 9 869 9 440 11 839 11 266 +15 -5 

Grums 8 805 10 355 10 199 9 091 +4 -11 

Hagfors 18 833 19 528 16 260 12 480 -34· -24 

Hammarö 7 824 10 693 13 389 14 936 +91 +12

Karlstad 54 837 72 456 76 120 85 753 +57 +13

Kil 7 570 8 292 11 949 11 706 +55 -2 
Kristinehamn 26 878 27851 26 006 23 808 -12 -9
Munkfors 6 110 5 709 4 823 3 771 -39 -22 

Storfors 6 317 5 617 5 298 4 273 -33 -20

Sunne 18 182 14 044 13 485 13 255 -27 -2 

Säffle 19 013 20 234 17 970 15 547 -19 -14

Torsby 22 166 16 896 15 073 12 414 -44 -18

Årjäng 13 038 9 995 10 147 9 855 -25 -3 

Länet 280 396 284 636 282 375 273 275 -3 -4 

Ser vi till befolkningsförändringen de senaste tjugo åren är det bara Karlstad och 
Hammarö som har en positiv utveckling; Arvika, Forshaga, Kil, Sunne och Årjäng har 
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en måttlig minskning medan övriga har betydande minskningar; i flera fall handlar 
det om att minskningen ligger kring en procentenhet per år, vilket förstås innebär 
betydande krav på omställningar av service mm. Ser vi till det senaste decenniet 
(tabell 2) finner vi art det egentligen bara är Karlstad och Hammarö som haft en 
större ökning, men också Sunne och Årjäng visar positiva tal. De stora förlorarna 
är de flesta av industriorterna samt Torsby. 

Strukturmått och förändringar i övrigt 

Vi har ovan besk.rivit faktorer som uppenbare är viktiga for samhällsförändring av 
ett strukturellt slag: koncentrationen och produktivicetsutvecklingen i näringslivet 
och urbaniseringen. Till detta kommer konjunkturella förändringar som påverkar 
ekonomisk aktivitet under olika perioder: hög- och lågkonjunkturer som ibland 
övergår i överhettning och i ekonomiska kriser (Se Berger, Dahlgren & Wesclindh, 
2011 for en redovisning med värmländsk koppling) . Gradvis påverkas kommuner 
av dessa förändringar: det kan handla om c ex efterfrågan på bostäder. Även födelse
tal följer ett slags konjunktur: babyboomen under åren kring 1990 påverkade i tur 
och ordning efterfrågan på barnomsorg, grundskola och gymnasieskola; när des sa 
ersätts av låga fö_delsecal måste en serviceanpassning ske. Förutom strukturella och 
konjunkturella förändringar kan enstaka händelser få stor betydelse på en specifik orc 
(t ex en nyinvestering i handel, hotell eller turism, som i delar av västra Värmland, 
eller i maskinell utrustning och ny teknologi på industriorterna). Även i dessa fall 
har en kommun en viktig roll då efterfrågan på infrastruktur berörs. Detta är bara 
några exempel på etc samspel mellan samhällsförändringar och kommunala beslut. 
Kommuner är förstås också initiativtagare till förändring. 

Det är inte alldeles självklart vilka indikatorer man skall välja for att fånga en kom
muns strukturella situation 1• I tabell 2 sammanfattas ett antal grundläggande sådana. 
Vad säger då dessa olika mått? Det som kallas behov/utjämning är ett sammanfattande 
mått på behovsstrukrnren såsom denna definieras i det stadiga skatteutjämnings
systemet. Även om kommunerna kompenseras så speglas i detta att befolkningen 
är i varierande grad i behov av insatser från kommunen. Skatteunderlaget visar på 
den genomsnittliga beskattningsbara inkomsten for invånarna i kommunen; med 
ett gott sysselsättningsläge och goda löner får man höga värden. Detta mått kan 
sägas spegla resurser och köpkraft, liksom behov av stöd. Det skall noteras att skat
teutjämningssystemet också då det gäller skattekraft (skatteunderlag per invånare) 
utjämnar så att samtliga kommuner når i stort sett samma nivå; detta har betydelse 
for kommunernas finanser vilket vi återkommer till. Åldersstrukturen, här i form 
av andelen pensionärer samt andelen barn och unga, har förutom en förbindelse 
med behovsstrukturen även en koppling till framtida befolkningsforändring. Lediga 
lägenheter i allmännyttan (kommunala bostadsföretag) speglar ett av de största 
problemen som svenska kommuner brottats med de senaste tjugo åren och som 
även direkt påverkat finanserna. I 1990-talskrisens spår sjönk efterfrågan på bostäder 
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betydligt (se mera nedan). Många kommuner- inte minst värmländska - tvingades 
riva delar av sitt bostadsbestånd för att fa del av ert särskilt statligt stöd. Det finns 
förstås en koppling till det genomsnittliga fastighetspriset enligt försäljningar under 
2010. Låga värden speglar liten efterfrågan och i praktiken att man vid försäljning 
med stor sannolikhet inre får tillbaka ett pris som motsvarar vad det skulle kosta att 
bygga nytt; detta kan förväntas hålla tillbaka nybyggnation. Andelen med eftergym
nasial utbildning speglar en resursfaktor för kommunen. Självförsörjningsgraden 
visar på en annan ryp av strukturfaktor, om det pågår in- eller utpendling, om den 
har ett större eller mindre antal arbetsplatser än yrkesverksamma. Möjligheterna till 
utpendling är i sig ett värde: det finns möjligheter till arbete i närheten (Tillväxt
verket 2011). Arbetslösheten speglar situationen på arbetsmarknaden men också 
matchningen till kompetensstrukturer. 

För att få en bäcrre överblick och sammanfatta situationen har jag valt att indela 
i tre kategorier. Värdet 1 är positive i den bemärkelsen att detta står för relativt små 
behov enligt reglerna för skatceucjämning, ett gott eget skatteunderlag, en liren andel 
pensionärer, en stor andel barn och unga, få lediga lägenheter i allmännyttan, ett 
höge pris på villor, en stor andel med eftergymnasial utbildning, en befolkningsök
ning senaste decenniet, en hög självförsörjningsgrad (i praktiken en inpendling för 
sys selsättning) same en relativt låg arbetslöshet. 

Värdet 3 är negativt i den meningen att det står för stora behov enligt reglerna för 
skacceucjämning, etc svage eget skatteunderlag, en stor and�! pensionärer, en liren 
andel barn och unga, en stor andel lediga lägenheter i allmännyttan, låga villapriser 
(har även lagc in ett värde 3* for extremt låga värden), en låg andel med eftergym
nasial utbildning, en mycket negativ befolkningsförändring det senaste decennier, 
låg självförsörjningsgrad ( utpendling for arbete) samt hög arbetslöshet. Värdet 2 har 
inre skrivits in i tabellen men motsvarar en mellanposition. Inom parentes redovisas 
motsvarande tal för år 2000. Man kan således även se på förändringen över rid for 
flera av måtten. 

Det finns förstås ert antal andra faktorer som är väsentliga för kommuners och 
regioners ucveckling2. Region Värmland (2009) lyfter i sin regionala urvecklingsplan 
fram fem särskilda insatsområden: ledarskap, innovativa miljöer, kompetensforsörj
ning, tillgänglighet och livskvalitet. Där betonas värdet av att vara öppen för intryck 
utifrån och av att samarbeta. Det är lätt att instämma i att dessa, i flera fall mjuka 
värden, är av stor betydelse. Samtidigt är det svårt att finna robusta mått på kom
munnivå, möjliga att använda i en jämförande analys. 
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Värmland och Karlstad - struktur, finanser och fiirutsättningar for politik 

Mönster i samhällsstrukturen i de värmländska kommunerna 

Den enskilda fakcor som kanske tydligast visar effekter av strukturella förändringar 
är situationen på bostadsmarknaden. I den boom som inträffade under senare delen 
av 1980-talet byggdes oerhört många bostäder, vissa också på orter med en svag 
befolkningsutveckling. Denna boom pågick till 1992 innan det fick ett tvärt slut 
med 1990-talskrisen och ett dramatiskt efterfrågefall. Med urbaniseringen som 
ytterligare fakror kom många kommunala bostadsföretag att få srora vakanser i sina 
bestånd. Detta påverkade förstås ekonomin liksom det förhållandet att bostadsfinan
sieringssystemet förändrades i en mindre generös riktning. För att rädda situationen 
krävdes stadigt stöd4 . En särskild Statens bostadsdelegation tillsattes år 1998. Denna 
eftemäddes av Statens Bos radsnämnd, vars uppgifter övergått på Statens Bostadskre
dimärnnd. Denna senare myndighet har i en rapport (Statens Bostadskreditnämnd 
2008:23) identifierat ett antal kommuner med" mycket svaga marknader". På denna 
lista finns samtliga Värmlandskommuner utom Karlstad och Hammarö5 ! 

Karlstad och Hammarö utmärker sig med art ha ett stort antal plusvärden (1-or) 
på de olika måtten. Detta innebär att behovs- och åldersstrukturerna är positiva 
och att befolkningen ökar. Skatteunderlaget är relativt gott, många är välutbildade 
och det är få tomma lägenheter i allmännyttan; snarare råder brist på bostäder och 
ett omfattande byggande sker i Karlstad. Hammarö är idag som tidigare en viktig 
industriort men också en villaförort till Karlstad; pendlingen är omfattande. 

Forshaga och Kil liknar varandra i den meningen att dessa har haft en svagt 
positiv befolkningsförändring, att pendlingen till Karlstad är omfattande och att 
åldersstrukturen är positiv; de är dock inte riktigt lika resursstarka som Karlstad och 
Hammarö. Grums är den strukturellt sett svagaste kommunen i Karlstadsområdet. 
Också härifrån sker pendling. Befolkningen har minskat, utbildningsnivån är låg 
och man brottas med tomma lägenheter men utmärker sig inte i övrigt. 

De mellansrora kommunerna Arvika och Kristinehamn liknar varandra strukturellt. 
Båda har fått ordning på sin bostadssituation, vilken särskilt i Kristinehamn var ett 
srort bekymmer på 1990-talet. I övrigt kännetecknas dessa båda av att inta en mel
lanposition i alla avseenden; de utmärker sig varken i behovs- eller resurshänseende. 

Eda, Sunne, Säffie och Årjäng brukar beskrivas som områden med ett omfattande 
småföretagande, till skillnad från de mer traditionella industriorterna. Inte heller 
dessa utmärker sig särskilt i strukturellt avseende; de har både positiva och negativa 
sidor6 . Flera av dessa har mått gott av närheten till Norge7. Sunne och Årjäng har 
ökat befolkningen senaste decennier medan utvecklingen varit svagare i Säffie. 
Skatteunderlaget är relativt lågt och man får inte obetydligt statligt skatteutjämning 
utifrån behovsstrukruren. I Eda och Årjäng är utbildningsnivån låg men man är 
inte hårt drabbad av arbetslöshet. Situationen är sämre i Säffie som framstår som 
generellt svagast av de fyra kommunerna. 

Det är de återstående kommunerna som framför allt brottas med stora strukturella 
problem. Det handlar om den vidsträckta kommunen Torsby i norr och övriga indu-
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srriorrer i länet dvs. Filipstad, Hagfors, Munkfors och Storfors. Befolkningsminsk
ningen har varit stor och detta har förstås påverkar bostadssiruarionen. De flesta har 
dock fått ordning på denna efter statligt stöd (undantag Hagfors som fortfarande 
har stora vakanser8). Bosradspriserna är mycket låga. Behoven är stora vilket visas i 
skarteutjämningen; däremot har dessa inte särskilt dåligt skatteunderlag. Samtliga, 
med undantag för Storfors, har en negativ åldersstruktur och utbildningsnivån är 
låg. Storfors börjar få karaktären av villaförort: pendlingsavsrånden till Karlskoga, 
Kristinehamn och Filipstad är inte stort. 

Mått och mönster i de kommunala finanserna och serviceproduktionen 

I knappast något annat land har kommuner och landsting (eller deras motsvarig
heter) en lika stor betydelse som i Sverige med avseende på omfattning och bredd i 
uppgifter, service och finanser (Hoorens 2008). Det handlingsurrymme som dessa 
instanser har i förhållande till staten bedöms också vara jämförelsevis stort (Hansen 
2005); rätten att uttaxera en inkomstskatt är här viktig. 

Strukturell situation och kommunala finanser är inre samma sak. De kommunala 
finanserna påverkas förutom av behovs- och inkomststrukturen, som skatteutjäm
ningssystemet äl:.tänkt att kompensera för, även av politiska ambitioner och av hur 
effektivt man bedriver verksamheten. En viktig faktor som sällan uppmärksammas 
är historien. Kommunal verksamhet har byggts upp under decennier: man har en 
uppsättning byggnader, anläggningar, lokaler och utrustning; organisationen och 
personalstrukturen förändras i normalfallet bara långsamt. Den som sedan lång tid 
har en ordnad ekonomi har lättare att förstärka denna: skulder kan amorteras av 
och därmed lättar räntebördan, för att ta ett exempel. Man skall heller inte borcse 
från en faktor politiskadminiscrariv kultur. I vissa kommuner har" ordnad ekonomi" 
värderats högt (se r ex Norell 2007), medan det i andra inre haft samma srarus. Der 
är också ert delvis annat mönster som framträder då vi ser närmare på de finansiella 
talen i jämförelse med de strukturella. 

Ert antal kommuner brottades med ekonomiska problem och stora underskon i 
krisens spår under senare delen av 1990-raler. Då det särskilda kravet på ekonomisk 
balans infördes år 2000 gjordes bedömningen att ett antal kommuner hade så stora 
problem att de inte kunde klara detta. En särskild Kommundelegation bildades for 
att bereda ärenden till Regeringen i frågor om särskilda stöd borde ucgå till kom
muner och landsting och i så fall vilka särskilda krav på åtgärder som skulle följa 
bidragen. Det var enbart sådana som befann sig i en svår strukturell situation som 
skulle beviljas medel. Kraftig befolkningsminskning i kombination med obalans i 
resultaträkningen, en särskilt svag balansräkning samt små möjligheter att genom 
inräkrsökningar förbättra situationen var kriterierna (SOU 2003:68). I landet var 
det trettiosex kommuner och fyra landsting som beviljades pengar9. 

När det gäller den finansiella situationen har jag valt att fokusera på tre tal: kon
cernresultat, koncernsoliditet och skattesats. Det förstnänmda kan för ett företag 
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närmast jämföras med vinst dvs. skillnaden mellan intäkter och kostnader för all 
kommunal verksamhet oavsett om denna bedrivs i förvaltnings- eller i bolagsform. 
Förluster i bolag kan innebära krav på kapitalinsatser från kommunen, medan 
vinster i vissa fall kan överföras till ägaren (kommunen). Koncernsoliditeten mot
svarar det egna kapitalets andel av det totala för hela koncernen, här också med 
beaktande av den reella pensionsskulden 10

. Det finns särskilda problem med att 
bedöma kommuners ekonomi. När det gäller soliditeten är det särskilt svårt att 
bedöma värdet på tillgångarna t ex i ett bostadsbolag. Här kan det finnas betydliga 
dolda tillgångar 1 1 likaväl som övervärderade sådana. (Detta visar sig först då man vill 
avyttra egendom). En kommun kan förstås alicid höja sin skatt men detta kan vara 
svårare, politiskt sett, om man i utgångsläget ligger högt. Denna typ av finansiell 
analys kan självklart ucvidgas 12

. 

Förucom dessa tre finansiella mått redovisas även fem mått på relativa kostnader 
för viktiga serviceområden. Dessa mått utgår ifrån den procentuella skillnaden 
mellan redovisad kostnad för kommunen och en standardkostnad som motsvarar 
en beräkning av den strukturellt betingade kostnad som kommunen borde ha om 
den motsvarade genomsnittet av Sveriges kommuner. "En positiv avvikelse innebär 
att kommunen har en kostnadsnivå som är högre än den som strukturen motiverar, 
en negativ avvikelse visar det omvända". "Avvikelserna kan bero på att kommunerna 
bedriver verksamheten på en annan ambitions- eller effektivitetsnivå än riksgenomsnittet. 
De kan också bero på strukturella faktorer som inte beaktas i utjämningen" (Svenska 
Kommunförbundet 2009:260). 

Här är utgångspunkten åren 2000, 2008 och 201 O; jag har även studerat statistik 
avseende läget år 1990 för att få perspektiv. Här redovisas endast läget 2000 och 
2010. Bedömningen av nuläget grundas på en sammanvägning av talen för 2008 
och 2010. Det är viktigt att sätta de finansiella måtten i relation. År 2010 var excep
tionellt starkt; kommunsektorn (kommunerna och landstingen) har inte redovisat 
ett lika gott resultat på flera decennier (SOU 2011:59, s 114). Den nedgång i BNP 
som blev resultatet av finanskrisen 2008-09 drabbade inte kommunsektorn; en 
viktig faktor var att statsbidragen tillfälligt höjdes 13 • Här finns inre utrymme att 
närmare diskutera orsaker till att kommuner har skillnader i finansiell situation 14. 
Det kan konstateras att många Värmlandskommuner ligger relativt högt beträffande 
kommunalskatt; många har därtill svag täckning för sin reella pensionsskuld, vilket 
innebär svag soliditet. 

Soliditeten för kommunkoncernerna i Värmland (procent) uppgick till 9 år 2000, 
mor Oår 2008 och 2 år 2010. Det senaste året var spännvidden 34 (Eda) mot -31 
(Grums). När det gäller koncernresultatet (i procent av skatteintäkter och generella 
sracsbidrag) var genomsnittet 0 år 2000, 1 år 2008 och 2 år 2010. Här var motsva
rande spännvidd 8 (Karlstad) och -2 (Forshaga). 
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Tabe/13 Kommunernas finanser och kostnader för service, ett urval områden, 
2010 (2000) 

Gymna- Individ 
Koncern- Solidi- Barn- Grund- nasie- Äldre- och 

Kommun resultat tel Skatt omsorg skola skola omsorg familj-

Arvika. 1 (1) 1 (1) 1 1 (1) (1) 1 3 

Eda (1) 1 (1) 3 3 3 (1) (3) 1 (1) 

Filipstad 3(3) 3 (1) (1) 3(3) 1 (3) 3 

Forshaga 3 3(3) 1 3(1) (3) 3(3)
Grums 3 3(3) 3(3) 3 3 3(3) 1 3(3)

Hagfors 3(3) 3 3(3) (3) (3) 3(3) (3) 3(3)

Hammarö 3 3 3(3) 1 (3) 1 (1) 1 3(3) 3 

Karlstad 1 1 ( 1) 1 (3) (1) (1) 1 3(3) 
Kil 1 3(3) 3 3 1(3) (1) 

K-hamn (3) 3(3) 3(3) 3(1) 1 (1) 3(1) 1 (3) 

Munkfors (3) 3 3(3) 1 3 1(3) 3(3) 

Storfors 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 3 3(3) 3 

Sunne 3 3 (1) 3(3) 1 (1) 

Säffle _3 (1) (3) 3(1) 3(3) 1 (1) 1 (1) 

Torsby 3(3) 3(3) 3 (1) (1) 3(1) 1 (1) 

Årjäng (3) 1 (1) 3 (3) (1) (3) (3) 1 (1)

Kommentar: Värdet 1 innebär generellt att situationen är god eller stark, medan värdet 3 inne-
bär att den är dålig eller svag 15. I tabellen redovisas inte mellanalternativet, dvs. värdet 2. Inom 
parantes redovisas motsvarande mått för år 2000. 

Det är tre kommuner som utmärker sig av att ha en särskilt god ekonomi och det 
är Arvika, Eda och Karlstad 16 och detta är inget nytt. Situationen var likartad för 
ett decennium sedan och även tidigare. I Arvikas fall kombineras detta med en 
förhållandevis låg skatt (Edas är relative hög). Utifrån de fem jämförelsetalen för 
viktiga serviceområden förefaller kommunen bedriva huvuddelen av sin verksamhet 
kostnadseffektivt. I Edas fall är resultatet försämrat i det senaste bokslutet. 

Tre kranskommuner till Karlstad - Grums, Hammarö och Kil - förenas av att 
ha dåliga eller på gränsen till dåliga koncernresultat, låg soliditet och hög skatt. 
För många serviceområden är den relativa kostnaden hög. Forshaga har också hög 
skatt och visar svaga resultat men har en bättre soliditet. I Kils fall har resultatet 
förbättrats betydligt i det senaste bokslutet med minskade relativa kostnader för 
flera serviceområden. Kristinehamn, som under lång tid brottades med en svag 
ekonomi, har gradvis förbärtrat denna. Soliditeten är fortsatt låg och skatten hög; 
jämförelsetalen för serviceproduktionen är blandade. 

Hagfors har en svår ekonomisk situation och liknar de tre kranskommunerna till 
Karlstad i detta avseende: resultatet är dåligt, soliditeten svag och skatten hög; i järn-
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förelse med läget för tio år sedan har ändå de relativa servicekostnaderna förbättrats 
för flera viktiga områden. De övriga industrikommunerna - Filipstad, Munkfors 
och Storfors - tillsammans med Torsby kännetecknas, med någon variation, av att 
ha hög skatt och låg soliditet, medan resultatet är svage eller i en mellanposition. 

De tre återstående kommunerna - Sunne, Säffle och Årjäng - har över tid liknat 
varandra, med Årjäng som relativt sett starkast. De intar en mellanposition med 
avseende på soliditet och skan men har en del problem med koncernresultatet. Mel
lanpositionen gäller också för kostnaden for serviceproduktionen for de flesta områden. 

Vi kan ändå konstatera att sett i ett tioårigt perspektiv så har Arvika lyckats bibe
hålla sina goda finanser samtidigt som man sänkt skatten med 50 öre/skattekrona. 
Också Kristinehamn har fört en finansiellt lyckosam politik på senare år: balanserna 
har förbättrats betydligt samtidigt som skatten har sänkts. Eda har höjt sin skatt 
för att behålla de goda finanserna. Andra, såsom Filipstad, Storfors och Årjäng, har 
höjt skatten men med något försämrade finanser. 

Landstinget i Värmland har de senaste decennierna, periodvis, brottats med 
allvarliga ekonomiska problem; under stora delar av 1990-calet uppgick det årliga 
underskottet till omkring 200 mkr 17

. Landstinget fick en särskild uppgörelse med 
den så kallade kommunakuten. En konsekvens blev strukturella förändringar såsom 
nedläggningen av akutsjukvården i Kristinehamn och Säffle, men också stora och 
omfattande omorganisationer, förändringar av styrsystem och höjd skatt. Lands
tinget gick från ett underskott på 299 mkr år 2001 till ett överskott på 251 mkr år 
2003. Från 2004 och framåt har den finansiella situationen stabiliserats: resulraten 
har perioden 2004-10 varierat mellan -44 mkr och +79 mkr (Värmlands Folkblad, 
29 november 2011). Landstinget i Värmland ligger under genomsnittet för Sve
riges landsting både med avseende på resultat och soliditet (Regeringens skrivelse 
2010/11:102, s I6ff). 

Hur påverkas politiken av struktur och kommunal ekonomi? 

Är det möjligt att dra några slutsatser om politikens förutsättningar med utgångs
punkt från kommunernas strukturella situation och finanser? Märkligt vore annat. 
I Värmlands Folkblad av den 12 oktober 2011 finns två stora artiklar som är bely
sande. I den ena beskrivs hur kommunalrådet i Hagfors är på ett möte med föräldrar 
till barn i en byskola. Han förklarar där att antalet barn sammantaget minskar i 
de tre byskolor som kommunen driver och att detta kan få konsekvenser. I den 
andra redovisas hur en organisation (Operation Karlstad) på eget bevåg har valt att 
ta fram en avancerad, alternativ plan for Karlstads utveckling mot Vänern, där en 
omfattande byggnation skall ske. 

Den kommun som befinner sig i en expansionsfas, med snabb befolkningstill
växt, med planering och byggande av bostäder, förskolor, skolor samt kultur- och 
fritidsanläggningar befinner sig i en positiv beslutsmiljö: det handlar om på vad, var 
och hur mycket man skall satsa. Ofta finns samtidigt privata och andra intressenter 
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som är villiga att också investera; det existerar ett kommersiellt underlag. Priset på 
fastigheter stiger. (Som noterats kan också andra faktorer spela in som gör att privata 
pengar investeras som i faller gränshandeln). 

Mor detta kan ställas den kommun som är i en negativ fas, med minskande och 
åldrande befolkning. Här rvingas man till ett mera negativt beslutsfattande. Det enda 
serviceområde som expanderar är äldreomsorgen. Skolor och förskolor får anpas
sas efter mindre barnkullar med beslut om nedläggningar och sammanslagningar. 
Efterfrågan på bostäder minskar med tryck på att riva eller försälja. Fastighersvärdena 
förblir låga, då efterfrågan är liren. Det finns få eller inga privata intressenter som 
är villiga att investera. 

Samtidigt måste noteras att situationen inte är så svarrvir. Det finns också på 
industriorterna starka sidor och lokala urvecklingsinitiariv av becydelse 18

. I många 
av småstäderna finns klara positiva inslag (Dahlgren 2009; Region Värmland 2008). 
Även i ett regioncentrum upplever man begränsningar och måste prioritera. Men 
balansen mellan dessa olika ryper av kommunpolitiska beslut skiljer sig år. 

På motsvarande sätt kan vi ställa rvå exrremer mot varandra beträffande finansiell 
situation. Den som har en god soliditet kan också klara av att öka sin skuldsättning 
och kan enkelt förbättra sin likviditet. Är balansen god mellan löpande kostnader och 
intäkter finns un:ymme för expansion. Med låg skatt har man även där ett reservut
rymme. Med en generellt sett god ekonomi kan man också våga göra satsningar för 
att öka attraktiviteten, vars effekter kanske inte visar sig förrän efter lång tid uran 
att detta behöver innebära besparingar på annan verksamhet. 

Den finansiellt svage måste nästan alltid ägna sig åt besparingspolirik dvs. att 
minska kostnader vilket inte sällan har ett politiskt pris. Det kan komma att gå 
ut över underhåll som senare leder till ökade kostnader; risken är att man rvingas 
agera alltför kortsiktigt. Svag ställning i formen av låg soliditet kan medföra att 
räntekostnaderna stiger. Satsningar på något område innebär att kostnader på andra 
måste minska. De rvå extremerna förefaller vara Karlstad och industrikommunerna 
utanför Karlstadsområdet (samt Torsby). Karlstad befinner sig i en expansiv fas och 
planerar och bygger för att om ett antal år få 100 000 invånare. 

I tabell 4 görs ecc försök att sammanfatta i tre kategorier för strukturell respektive 
och finansiell situation. Indelningen är förstås inte självklar och de olika måtten 
kan t ex vägas på olika sätt. Jag har valt att betona t ex soliditeten för bedömningen 
av finanserna - dvs. den mest långsiktiga aspekten - då någon kommun intagit en 
position mellan kategorier. Vi kan konstatera att många hamnar i kategorin svaga 
finanser19. På motsvarande sätt har jag fäst störst avseende vid åldersstruktur och 
bostadssituation vid oklarhet i bedömning av struktur. Kanske är det så att både 
Kristinehamn och Filipstad håller på att förbättra sina finanser så att de når en 
mellanposition? I Grums och Säffie gränsar strukturen mot svag; medan Forshaga 
och Kil gränsar till en mellanposition. Munkfors är i gränszonen till mellannivån 
beträffande finanser och Årjäng gränsar mot starka. Vi kan konstatera att många 
kommuner hamnar i kategorin svaga finanser. 
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Tabell 4 Indelning av värmländska kommuner efter strukturell och finansiell 

styrka 

Strukturell situation/ 
Finansiell situation 

Stark struktur 

Struktur på 
mellannivå 

Svag struktur 

Svaga finanser 

Hammarö 
Kil 

Grums 
Kristinehamn 

Hagfors 
Filipstad 
Munkfors 
Storfors 
Torsby 

Finanser 
på mellannivå 

Forshaga 

Sunne 
Säffle 
Årjäng 

Starka finanser 

Karlstad 

Arvika 
Eda 

Vi kan också slå fast att skillnaderna är små mellan åren 2010 och 2000. Detta 
gäller både för samhällsstrukturen och för den finansiella situationen. Det finns ett 
samband mellan strukturell situation och finansiell ställning. Tendensen är att ju 
starkare strukturell situation desto bättre finanser. En strukturell situation åtmins
tone på mellannivå förefaller i det värmländska fallet vara en nödvändig men inte 
tillräcklig förutsättning för starka finanser: också andra faktorer spelar in. (Dessa 
aspekter kommer att diskuteras vidare i kapiclet om val mm). 

Låt oss med bakgrund i denna analys se närmare på dels hur värmlänningarna 
uppfattar den egna kommunens och landstingets ekonomi, dels Karlstads roll och 
position. 

Synen på hemkommunens och landstingets ekonomi 

Utifrån traditionell demokratiteori är det viktigt att medborgarna är välinformerade 
och därmed kan bedöma vad som uträttats (se t ex Petersson et al, 2002). Den struk
turella situationen, med dess kopplingar till samhällsekonomin, är som framgått av 
tidigare resonemang en viktig faktor for karaktären på samhällsproblemen, men också 
för politikernas handlingsmöjligheter. Synen på ekonomin kan även förväntas vara 
betydelsefull for hur medborgarna bedömer olika handlingsalternativ i den praktiska 
politiken (t ex att förändra utdebiteringen eller servicen). Den fråga vi ställer oss 
i detta avsnitt är: hur uppfattar invånarna finanserna i landstinget och i den egna 
hemkommunen? Kan invånarna sägas vara välinformerade med utgångspunkt från 
analysen av de faktiska förhållandena? 

Här skall vi inte fördjupa analysen av länsinvånarnas syn på landstingets ekonomi. 
För det första kan vi konstatera (tabell 5) att tre av tio inte har någon uppfattning, 
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vilket kanske inte är så förvånande: frågan är inte alldeles enkel. Bland de personer 
som uttryckt en uppfattning har de allra flesta använt alternativen " ganska dålig" eller 
"varken god eller dålig", vilket förefaller vara en realistisk bedömning. Det genom
snittliga balansmåttet är negativt (-18) och samtliga traditionella undergrupper (kön, 
ålder, utbildning, boendeorr, klasstillhörighet och partisympati) instämmer i detta! 

Det är en större andel som har en uppfattning om den egna kommunens ekonomi 
än om landstingets (23 procent svarar ingen uppfattning). Mot bakgrund av att den 
faktiska situationen kraftige varierar i de värmländska kommunerna såväl strukturellt, 
vilket påverkar ekonomi direkt och indirekt, som finansiellt finns skäl att tro att också 
medborgarnas bedömning kan skilja sig åt mellan kommunerna. Sammantaget är 
bedömningen något mera positiv för kommunerna än för landstinget. 

Tabell 5 "Vad anser du om din kommun respektive landstingets i Värmlands 
ekonomi?" 

Varken Ingen 
Mycket Ganska god eller Ganska Mycket upp- Balans-

god god dålig dålig dålig fattning mått 

Landstingets 
-

ekonomi 1 12 25 23 8 30 -18

Hemkommunens 
ekonomi 5 25 23 16 6 23 +7 

Kommentar: Balansmåttet beräknas som procentandelen som anser att ekonomin är mycket eller 
ganska god minus andelen som anser att den är ganska eller mycket dålig. Internt bortfall: 3 procent. 

Tabell 6 Medborgarnas bedömning av hemkommunens ekonomi utifrån 
strukturell och finansiell situation (balansmått) 

Strukturell situation 

Stark 

Mellan 

Svag 

--

Finansiell situation 

Stark 

Mellan 

Svag 

N = 1083 

Balansmått 

23 

12 

-35

Balansmått 

32 

22 

-21

N 

488 

408 

187 

458 

198 

427 

Kommentar: Vilka kommuner som ingår i respektive kategori framgår av tabell 4. 

Värmland och Karlstad - struktur, finamer och forutsättningar for politik 

I tabellerna 6 visas incervjupersonernas bedömning relaterade till de både indel
ningar som utvecklats tidigare i kapitlet. De systematiska skillnader vi förväntar 
med hänsyn till skillnader i faktisk situation framträder. Medborgarna förefaller ha 
en god bild av förhållandena i detta avseende. Detta är en slutsats som väl överens
stämmer med en tidigare motsvarande studie av kommuner i Göteborgsområdet 
(Gilljam & Nilsson 1995). 

Synen på Karlstads roll 

Vi har kunnat konstatera att Karlstad under lång tid haft en relativt god utveckling 
och att det finns mycket i den mer eller mindre "spontana samhällsutvecklingen" 
som gynnar en stad av Karlstads scorlek, struktur och administrativa position. Det 
är samtidigt lätt att se att andra delar av länet brottas med strukturella problem som 
visar sig i vikande befolkningstal, en åldrande befolkning, låg utbildningsnivå och 
extremt låga fascighetspriser. Kranskommunerna till Karlstad har en förhållandevis 
stark struktur och har påverkats av expansionen i huvudorten. Andra kommuner 
kännetecknas av en blandning av något starkare och något svagare delar eller en 
svag tillbakagång. 

Kommun direktören i Karlstad, Anna Sandborgh, skriver en krönika till Karlstads
borna, som kommentar till en artikel där det sägs att Karlstad måste bli ett starkare 
lokomotiv för att dra länet med sig: 

'Jag håller med om det, men vad betyder det? Hur gör man for att bli ett Lokomotiv? ja, 
det är en nobelprisfråga. Det är frustrerande att så många säger samma sak, men få hjälper 
till med svaret. Ibland får jag känslan av att eftersom vi inte anses vara ett lokomotiv, så 
är det vårt fel att Värmland inte växer. Nu är jag inte lagd åt det hållet att utan vidare 
acceptera det sagda som en sanning. 

Få se nu, vad som händer i Karlstad som rimligen är positivt fo'r iivriga liinet? Vi har 
tagit eget ansvar .fo"r läns.flygplats, vi satsar stora pengar i vår nya konsert- och kongressan
läggning, badhuset är under ombyggnad, vi har forskotterat ett par hundra miljoner i en 
ombyggnad av E 18, vi har byggt flera idrottshallar, vi har medverkat till realiserandet av 
Löfbergs Lila Arena, vi är den enda kommunen som med.finansierar i Wermland Opera 
och Värmlands Museum, vi finansierar stora event, vi ansvarar for en av landets största 
gymnasieskolor med intag från hela landet, vi har lagt stora resurser på en ombyggnad av 
Karlstad C for bättre tågtrafik, vi finansierar hela stadsbusstrafiken, liksom båtbussarna. 
Jag vill inte skryta, men jag tycker att vi skyjfiar in bra med kol i lokpannan. Därmed 
inte sagt att vi inte kan göra mer" (Sandborgh 2011). 

Hur uppfattar då värmlänningarna Karlstad? Vilken roll önskar man att Karlstadspo
litikerna skall ca på sig? Har man tilltro till att Karlstad kan verka som ett tillväxdok? 
Och hur ser man mera generellt på Karlstads utveckling i förhållande till länet i 
övrigt? Syftet är således primärt deskriptivt. Skiljer sig olika undergrupper åt? Vad 
kännetecknar de mest positiva och de mest negativa i synen på Karlstad? 
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Med utgångspunkt i en slags berördhetsfaktor kan vi förvänta att ju närmare 
Karlstad man bor desto mer positiv syn har man på Karlstad. Den som kan umyttja 
och dra fördel av Karlstad borde också vara mest positiv. Med denna utgångspunkt 
kan en hypotes formuleras: (1) att Karlstadsbor är mer positiva än personer i övriga 
Karlstadsområdet som i sin tur är mer positiva än personer i övriga länet. Vidare förväntar 
vi (2) att yngre är mera positiva än äldre då dessa i större utsträckning kan umyttja 
fördelarna med staden (för arbete, utbildning och nöjen). Till detta förväntar vi 
(3) att högre utbildade är mer positiva än lägre utbildade då dessa kan förväntas ha
mer kontakter med Karlstad i arbetet och kanske även på fritiden. Kan det också 
vara så ( 4) att kvinnor är mera positiva än män? Ett argument för detta kan vara att 
kvinnor är mer benägna att studera vidare och att Karlstad kan framstå som ett mer 
attraktivt livsalternativ i jämförelse med andra orter än för män; vi har konstaterat 
att traditionell industri som rekryterar fler män än kvinnor, dominerar viktiga delar 
av länet utanför Karlstad. 

Dessa antaganden kan även anknytas till föreställningen om att en ny politisk 
kultur håller på att etableras i vilken det urbana livet har en framträdande roll. 
Clark & Ingelhart (1997) förfäktar att en ny politisk kultur håller på att etableras 
och förknippar denna särskilt med urbana människor, unga och välutbildade. Kan 
vi i vår studie se något som skulle antyda att just dessa grupper också är de mest 
positiva till det som främst påminner om en urban miljö i länet, nämligen Karlstad? 
Två andra näraliggande hypoteser skall testas som mera direkt anknyter till denna 
föreställning (5): ju mer socialliberal syn man har, desto positivare är också synen på 
staden (Karlstad i detta fall); samt (6) ju mer marknadsliberal syn man har, desto 
positivare är man till Karlstad. 

Låt oss börja med att relatera till var invånarna bor. I tabell 7 redovisas balansmåtten 
för boende i Karlstad, i Karlstadsområdet samt i övriga delar av länet. Där kan den 
först hypotesen sägas bli bekräftad: störst tilltro till Karlstads roll och möjligheter har 
man i Karlstad och därefter i kranskommunerna och minst i övriga länet. Invånarna 
i Karlstads kommun är kraftiga förespråkare för att Karlstads politiker skall inta en 
ledande roll, man tilltror Karlstad möjlighet att agera som tillväxtmotor för länet 
och man tycker inte att "alltför mycket i Värmland är koncentrerat till Karlstad". 
Övriga värmlänningar är ändå positiva, om än inre lika markerat som Karlstads borna 
till att politikerna i Karlstad intar en ledande roll. Invånarna i kranskommunerna 
har också en tro på att Karlstad kan fungera som tillväxtmotor vilket övriga värm
länningar verkar ha en mera avvaktande hållning till; utanför Karlstad är man av 
uppfattningen att alltför mycket har koncentrerats till Karlstad. 

Värmland och Karlstad - struktttr, finanser och forutsättningar for politik

Tabell 7 Synen på Karlstads roll för Värmland (balansmått) utifrån boendeort 

Det är viktigt Karlstad är 
för Värmlands för litet för 
utveckling att att kunna Alltför mycket 
politikerna i agera som i Värmland är Synen på 
Karlstad intar tillväxtmotor koncentrerat Karlstad Minsta 
en ledande roll för Värmland till Karlstad samlat antal 

Delregion (balansmått) (balansmått) (balansmått) (index) svarande 

Karlstad 55 -58 -18 67 310 

övriga Karlstads- 32 -46 20 58 199 
regionen 

Västra Värmland 14 3 55 46 211 

Norra Värmland 13 -3 48 48 186 

Östra Värmland 28 -1 55 49 138 

Hela länet 35 -17 25 55 1057 

Kommentar: balansmåttet beräknas som procentandelen som instämmer minus procentandelen 
som tar avstånd från påståendet (Detta kan variera mellan -100 och +100). Indexet är ett annat 
mått; beräkningen framgår av texten i nästa avsnitt; indexet kan variera mellan 0-100). 

Tabell 8 Synen på Karlstads roll för Värmland för boende utanför 
Karlstadsområdet utifrån lokal anknytning i nuvarande hemkommun 

Det är viktigt Karlstad är 
för Värmlands- för litet för 
utveckling att att kunna Alltför mycket 
politikerna i agera som i Värmland är Synen på 
Karlstad intar tillväxtmotor koncentrerat Karlstad Minsta 

Lokal en ledande roll för Värmland till Karlstad samlat antal 
anknytning (balansmått) (balansmått) (balansmått) (index) svarande (n) 

Alltid bott i 29 -11 55 54 190 
kommunen 

Uppväxt i 16 -7 34 56 91 
kommunen men 
återvänt 

Inflyttad sedan 22 -1 45 54 159 
mer än tio år 

Inflyttad sedan 39 -20 23 60 64 
högst tio år 

Kommentar: se tabell 7 
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Tabell 9 Synen på Karlstads roll för Värmland (balansmått) utifrån traditionella 
bakgrundsvariabler 

--

Det är viktigt Karlstad är 
för Värmlands- för litet för Alltför 
utveckling att att kunna mycket i 
politikerna i agera som Värmland är Synen på 
Karlstad intar tillväxtmotor koncentrerat Karlstad Minsta 
en ledande roll för Värmland till Karlstad samlat antal 

Bakgrund (balansmått) (balansmått) (balansmått) (index) svarande 

Ålder 

16-29 år 49 -39 -9 62 155 
30-49 år 42 -41 11 61 269 
50-64 år 29 -10 27 53 318 
65-85 år 30 9 53 49 293 

Utbildning 

Låg 30 4 48 49 242 
Medellåg - 32 -22 28 55 351 
Medelhög 39 -18 22 56 226 
Hög 45 -33 -3 62 204 

Kön 

Kvinnor 35 -22 23 56 541 
Män 36 -12 27 55 494 

Subjektiv klass 

Arbetarhem 33 -14 33 53 506 
Jordbrukarhem 0 6 43 43 47 
Tjänste- 40 -21 13 58 282 
mannahem 

Högre tjänste- 61 -27 6 64 70 
mannahem 
Företagarhem 27 -27 20 58 70 

Kommentar: se tabell 7 

Om vi något fördjupar analysen av betydelsen av den geografiska förankringen for 
kategorin som bor utanför Karlstadsområdet (tabell 8) och relaterar till hur länge 
man bott på den nuvarande hemorten så framgår att den kategori som kan bedömas 

Värmland och Karlstad - struktur, finanser och förutsättningar for politik

ha svagast förankring (inflyttad någon gång under de senaste tio åren) också är den 
kategori bland dessa som är mest positiv till Karlstad (eller minst negativ). 

Även vårt andra och tredje antagande verkar ha fog för sig. Det är uppenbart så 
att yngre har en klart mera positiv syn på Karlstad än äldre (tabell 9) och art högre 
utbildade har en mera positiv syn än lägre utbildade. De kategorier som starkast 
instämmer i att allt för mycket är koncentrerat till Karlstad är de äldsta ( + 53) och 
de lägst utbildade ( +48). Medan de yngsta och de högst utbildade tenderar att ta 
avstånd från detta påstående eller intar en mellanposition (- 12 respektive - 3). 

Vårt fjärde antagande att kön skulle ha betydelse får avvisas: skillnaderna är små. 
Ser vi närmare på andra undergrupper, utmärker sig sådana som nära kan förknippas 
med utbildning såsom subjektiv klass: den som uppfattar sig tillhöra ett högre tjäns
temannahem är mest positiv till Karlstad. Partipolitiskt är inte skillnaderna särskilt 
markerade. Tydligast är skillnaden till påståendet att" alltför mycket är koncentrerat 
till Karlstad", där C-sympatisörer klart instämmer (+48) medan FP-sympatisörer 
utgör andra ytterlighet med en mellanståndpunkt (+3). 

Det finns starka skäl att anta att det finns samvariation mellan dessa olika under
grupper. Vi vet från inledningen på detta kapitel att personerna i Karlstad och i 
Karlstadsområdet är genomsnittligt yngre och har högre utbildning; där finns också 
den största andelen som kan förknippas med ett högre tjänstemannahem. På mot
svarande sätt kan vi förvän�a en koppling mellan att bo utanför Karlsradsområdet 
och att vara överrepresenterad i kategorierna hög ålder och låg utbildning. Vi vet 
även att C är starkast utanför Karlsradsområdet. 

Sammanfattat mått på synen på Karlstad 

Vi har så här långt konstaterat att synen på samtliga cre frågor följer ett likartat 
mönster: det är samma undergrupper som redovisar låga respektive höga värden på 
dessa. Ert sätt att på ett mera sammanfattat sätt beskriva värmlänningarnas syn på 
Karlstads roll och position är att skapa ett addirativt index med värden från O (mycket 
negativ) till l 00 (mycket posiriv)20 Värdet 50 kan sägas motsvara en neutral syn på 
Karlstad utifrån de tre aspekter vi mäter. Låt oss ta detta index som utgångspunkt 
då vi något fördjupar analysen och ser närmare på samvariation mellan ålder och 
utbildning i detta avseende. 

I tabell 10 (a-c) korstabuleras utbildnings- och ålderskategorier för boende i 
Karlstad, i Karlstads kranskommuner och i övriga länet. Som förväntas är Karl
stadsborna mest positiva till Karlstads roll och position (indexvärde: 67), därefter 
kommer boende i kranskommunerna (indexvärde: 58) och minst positiva boende 
i övriga Värmland (indexvärde: 47). För samtliga tre kategorier svarande finns ett 
mönster att de yngsta är mest positiva; även utbildning rycks ha en viss betydelse 
även efter det att effekten av ålder slagit igenom. Följaktligen är yngre, välutbildade 
Karlstadbor mest positiva, medan äldre personer boende utanför Karlstadområdet 
är minst positiva. 
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Tabell 10a Synen på Karlstad i fyra undergrupper svarande boende i Karlstads 
kommun (index) 

Hög utbildning 
Låg utbildning 

Yngre (16-49 år) 

72 (n = 96) 
70 (n = 61) 

Äldre (50-85 år) 

66 (n = 83) 
60 (n = 80) 

Tabell 10b Synen på Karlstad i fyra undergrupper svarande boende i någon av 
Karlstads fyra kranskommuner (index) 

Hög utbildning 
Låg utbildning 

Yngre (16-49 år) 

64 (n = 38) 
59 (n = 48) 

Äldre (50-85 år) 

57 (n =43) 
53 (n = 82) 

Tabel/ 10c Synen på Karlstad i fyra undergrupper svarande boende utanför 
Karlstadområdet (index) 

Hög utbildning 
Låg utbildning 

Yngre (16-49 år) 

54 (n = 75) 
52(n=123 

Äldre (50-85 år) 

44 (n = 107) 
45 (n = 252) 

Kommentar: Det interna bortfallet ligger mellan en och tre procent för de tre grupperna. Hur 
indexet är beräknat framgår av texten. 

Tabell 11a Synen på Karlstads roll och position relaterad till 
intervjupersonernas syn på marknads/ösningar i offentlig sektor 

Marknadsliberal 
Mellanposition 
Traditionell (marknadskritisk) 

53 
55 
59 

(n = 424) 
(n = 416) 
(n = 202) 

Tabel/ 11b Synen på Karlstads roll och position relaterad till 
intervjupersonernas inställning på en skala från socialliberal 
till socialkonservativ 

Socialliberal 
Mellanposition 
Socialkonservativ 

55 
56 
53 

(n = 221) 
(n = 667) 

(n = 142) 

Värmland och Karlstad - struktur, finanser och förutsättningar for politik

På detta stadium kan vi förstås inre av analysen dra slutsatser om kopplingen mellan 
synen på Karlstads roll och position och anknytningen till en ny politisk kultur. Vi 
kan dock utvidga analysen till att också omfatta kopplingen mellan var man befinner 
sig på en skala från social konservatism till social liberalism, samt på en skala för 
marknadsliberalism och synen på Karlstad21

. Skillnaderna är här små; det finns en 
tendens att de mer marknadskritiska också är de minst positiva till Karlstad (tabell 11). 

Berördhetsfakrorn förefaller vara den som slår igenom, medan den politiska 
kuhurfaktorn ger visst utslag för marknadsliberalism men inre för socialliberalism. 
För att kunna få underlag för en mera samlad analys kan man genomföra en regres
sionsanalys (tabell 12). 22Det visar sig att vid kontroll också för de andra variablerna 
så kvarstår en klar effekt av närhet till Karlstad som förklaringsfaktor, liksom av ålder 
men också, fast svagare, grad av marknadsliberal syn samt utbildning23.

Tabel/ 12 Regressionsanalys avseende synen på Karlstads roll och position 

Standariserade 
Ostandardiserade koefficienter 

Modell koefficienter Standardfel Beta 

Konstant -393.805 73,981 

Marknadsliberalt index 1.972 .869 .066 

Socialliberalt index 0,330 1.103 .009 

Närhet till Karlstad 9,066 0,759 .356 

Utbildning 1,414 0,661 .066 

Ålder ,216 0,038 .170 

Kön 1,550 1,315 .035 

Modellsammanfattning: R = .444, R2 = .198 Adjusted R2 = .193, 
Standardfel i estm. = 20,0676 

Slutsatser 

T Sig. 

-5.273 .000 

2.269 .023 

.299 .765 

11,941 .000 

2,138 .033 

5,686 .000 

.1,179 .239 

I jämförelse med landet i dess helhet har inte Värmland haft en särskilt gynnsam 
utveckling. Befolkningsmässigt utgjorde Värmland en tjugofemtedel av landets 
befolkning för sextio år sedan, idag är motsvarande andel en fyrtiondedel. Det är 
också stora skillnader mellan olika delar av länet. Att förbättra de ekonomiska och 
andra livsvillkoren är en huvuduppgifr som alla kommuner brottas med. De struk
turella förutsättningarna skiljer sig i betydande grad åt. Det gör också den finansiella 
situationen. Båda dessa faktorer påverkar förutsättningarna för kommunpolitiken. 
Vi finner framför allt en kommun som har en gynnsam position både suukturellt 
och finansiellt - Karlstad - medan andra har en mindre gynnsam position i båda 
dessa avseenden. Vi finner också kommuner som i olika varianter befinner sig 
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mellan dessa ytterlägen. I ett tioårigt perspektiv förändras dessa förhållanden endast 
i begränsad utsträckning. 

När det gäller värmlänningarnas bedömning av landstingets och sin hemkommuns 
ekonomi förefaller det som att de flesta har en realistisk syn; den överensstämmer 
väl med den som den särskilda strukturella och finansiella analysen ger. Landstingets 
ekonomi är inte uran bekymmer och kommunernas varierar som sagt betydligt. 

Det är således framför alle Karlstad som befinner sig i en relativt stark position. 
Det är ett förhållande som gäller i många län och regioner, att den centrala orren är 
den mest ekonomiskt dynamiska. Vi har ställt frågor om Karlstads roll och position i 
länet. Det förefaller som att en faktor berördhet/närhet är viktig för hur positiv man 
är till Karlstads roll och position. Ju närmare man är med avseende på bostadsort 
desto mer positiv; ju yngre och ju högre utbildning desto mer positiv syn. För de 
yngre framstår sannolikt Karlstad som en möjlighet med avseende på utbildning, 
arbete, nöjesliv mm. För de högre utbildade kan kontakter i arbetsliv och sociala 
kopplingar vara viktiga. På marginalen finns en koppling mellan en marknadsliberal 
syn och en positiv syn på Karlstad. 

Detta kapitel är samtidigt en bakgrund till analysen av den politiska strukturen och 
till värmlänningarnas röstning. De strukturella förhållandena påverkar karaktären på 
de frågor som kopununpolitikerna har att hantera, dvs. den politiska dagordningen, 
och den finansiella situationen är en indikation på möjligheterna att agera. 

Noter 

Denna fråga har under decennier varit föremål för diskussion i anslutning till 
utredningar, förslag och beslut om skatteutjämningssystemet. Det senaste förslaget 
är föremål för remissbehandling (SOU 2011:39). Ett sammanfattande mått på 
ekonomisk aktivitet som förekommer allt oftare är bruttoregionalprodukt (BRP) 
som är en regional motsvarighet till BNP Enligt detta ligger Värmland bland de 
lägsta i landet med värdet 82 (Sverige totalt ges värdet 100). När detta i sin tur, 
med den osäkerhet som detta rymmer, bryts ned också på kommunnivå skiljer 
Karlstad ut sig på ett markant sätt med värdet 114. Övriga kommuner i länet 
finns i intervallet 41-84. (Ekonomifakta). 

2 Jag har t ex valt att inte redovisa talen över t ex invandrare (utomeuropeiska eller 
andra). Vi vet att andelen norrmän är hög i väsrra Värmland men detta torde 
inte påverka behovs- eller resursstrukturen nämnvärt utöver det som fångas upp 
av andra mått ovan. Andelen invandrare i övrigt är låg i en nationell jämförelse. 
Denna faktor vägs för övrigt in i skatteutjämningssystemet. (Problematiken med 
värmlänningarna och sysselsättningen fördjupas i ett annat kapitel). 

3 Kommunalekonomisk utjämning speglar relationen mellan egna resurser och 
behovsstruktur på ett sammanfattat sätt; här indelade i tre grupper: 1 = 0-4999 
kr/invånare; 2 = 5 000-9999 kr/inv.; 3 = 10 000-15 000 kr/inv. Skatteunderlaget 
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är den totala beskattningsbara inkomsten för samtliga invånare/antalet invånare 
i procent av medelskattekrafren i riket; här indelat: 95 och högre = l; 85-94 

= 2 och 84 eller lägre= 3. Andelen ålderspensionärer har indelats: --19,9 % = 
l; 20-23,9 % = 2; 24 % --= 3. Andelen barn och unga (0-19 år): 0-20,9 % = 
3, 21-23,9 % = 2, 24 % --= 1. Andelen lediga lägenheter i allmännyttan har 
indelats: 0-3,9 % = 1, 4-7,9 % = 2 och 8 % eller högre= 3; värdet 3* betyder att 
andelen tomma lägenheter var större än 15 %. Fastighetspriserna har indelats: 
--999 000=3, 1 000 000-1 299 000=2, 1300 000 --=l. Värdet 3* betyder an 
fastighetspriserna ligger under 700 000 kr. Utbildningsnivån speglas i andelen 
med en eftergymnasial utbildning, indelningen är: - 20 % = 3, 21-30 % = 2 
och 31 % och högre= 1. Befolkningsförändring under ett decennium: ökande 
befolkning = l, 0-4,9 % = 2, - 5% - - = 3. Självförsörjningsgrad, speglar 
förekomsten av arbetsplatser och pendling: 0-90 % = 3, 91-105 % = 2 och 106 
och högre = 1. Arbetslöshet mäts som procent av befolkningen som är öppet 
arbetslösa eller i konjunkturberoende program. Här ett genomsnitt för åren 2009 
och 2010 (från SKL och SCB 2009 och 2010): - - 7,0 = l, 7,1- 8,0 = 2, 8, 1-- = 
3. (Observera att förtidspensionerade inte ingår). Företagsklimat enligt Svenskt
Näringsliv är en raring grundad på många olika mått. Här har en indelning
gjorts efter genomsnittlig placering de senaste fyra åren: 1-99 = 1, 100-199 =2,
200-290 =3. Detta används här mera som referens.

4 Under perioden 1998-2005 fick följande Värmlandskommuner särskilda pengar
till sina bostadsföretag mot en särskild åtgärdslista (Statens Bostadsnämnd 
2005:Slf): Filipstad (104 mnkr), Grums (23 mnkr), Hagfors (4 mnkr), Kristi
nehamn (114,8 mnkr), Munkfors (50,4 mnkr), Storfors (52, 1 mnkr). Hammarö 
och Forshaga fick avslag på sina ansökningar. I de flesta fall är rivning av bostäder 
en del av kraven. I Filipstad handlade detta t ex om att avveckla 540 lägenheter! 

6 

Bostadsbyggandet i Värmland var under 1970-talets senare del dominerat av 
småhus och i synnerhet i Karlstadsområdet, inte minst i kranskommunerna. 
Detta avtog under 1980-ralet. Under byggboomen som pågick mellan 1987-92 
återupptogs flerfamiljsbyggandet och även småhusbyggnationen ökade igen. Det 
handlade nu inte bara om Karlstadsområdet. Efter 1990-talskrisens genomslag 
har byggnationen i länet legat på en mycket låg nivå och i princip varit koncen-
trerad till Karlstad. (I Dahlgren 2009:17 finns en belysande figur). 

Sunne kommun har t ex givit ett särskilt stöd med 15 mnkr till sitt bostadsbolag 
under 2010 (NWT 2012-01-18). 

7 Andelen sysselsatta i "mrismberoende branscher", till vilka handeln räknas, är
klart högst i länet i Eda (2 5 % ) , Årjäng ( 18 % ) och Sunne ( 13 % ) ; därefter följer 
Karlstad, Torsby och Arvika (med ca I O %) (Ekonomifakta). 

8 Under 2011 och 2012 ska enligt plan 154 lägenheter rivas i Hagforshems bestånd 
(Hem & Hyra 2011-10-27). 
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9 Bland dessa fanns Hagfors (25,4 mnkr), Kil (5,1 mnkr), Kristinehamn (48,7 
mnkr) och Munkfors (15,3 mnkr) samt landstinget i Värmland (170 mnkr) 
(SOU 2003:68). Kraven från delegationen kunde uppgå rill mer än tjugo åtgärder 
(försäljningar, förbättrade rutiner, minskade stöd till föreningar, minskad service, 
omorganisationer, minskat antal ledamöter i nämnder, omförhandlingar av avtal 
med entreprenörer mm.). 

1
° Föreningen Sveriges Kommunalekonomer och Referensgruppen för redovis

ningsfrågor har genom åren varit mycket kritiska rill den norm för beräkning 
av pensionsskulden som fastställdes under 1990-talskrisen. Här utgår vi ifrån 
den som dessa institutioner förordar (den reella). 

1 1 Enligt en intern marknadsvärdering av Karlstads Bostads AB uppgår marknads
värdet av fastigheterna till 3,2 mdr kr mor 1,9 mdr kr i bokfört värde (Karlstads 
kommun 2011:64). 

12 Björn Brorström och Hans Petersson, vid Kommunforskning i Väst, har utveck
lat en särskild så kallad RK-modell för finansiell analys och kopplad till denna 
en finansiell profil (Brorström, Donatella & Perersson, 2009). De viktigaste 
delarna är der finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållandet och 
kontrollen över eten finansiella utvecklingen. I den finansiella profilen samman
fattas i två huvuddimensioner: kontroll och risk samt beredskap (kort sikt) och 
kapacitet (lång sikt). Exempel på indikatorer som används för att bedöma dessa 
förhållanden är: genomsnittligt resultat under tre år, skattefinansieringsgraden 
av investeringar, skattesats, soliditet, finansiella netrotillgångar, kassalikviditet, 
budgetföljsamhet, resultat före extraordinära poster. 

13 Värdet 1 motsvarar ett positivt resultat på 1000 kr/invånare eller mer; 2 = 0-999
kr/invånare och 3= ett negativt resultat. Ju högre värde desto svagare resultat. 
Soliditet för koncernen (inklusive pensionsåtagande före 1998). Värde 20 % 
eller högre= l; 0-19 % = 2 och negativt värde= 3. Ju högre värde desto svagare 
soliditet. Skattesats till kommunen. Värde under 21 = l; 21,01-22,00=2, över 
22,00=3. Ju högre värde desto högre skatt. De fem kolumnerna därefter avser 
procentuell skillnad mellan redovisad kostnad för kommunen och en standard
kostnad som motsvarar en beräkning av den strukturellt betingade kostnad som 
kommunen borde ha om den motsvarade genomsnittet av Sveriges kommuner. 
Barnomsorg: värdena från minus till +5 =l, +6-+18=2 och +19 och högre=3. Ju 
högre värde desto dyrare service, relativt sett. Grundskola: negativa värden= 1, 
0-6,0 = 2, 6, 1 och högre värde=3. Ju högre värde desro dyrare service, relativt
sett. Gymnasieskola: negativa värden= 1, 0-6,0=2, 6, 1 och högre=3. Äldreom
sorg: negativa värden= 1, 0-6,0=2, 6, 1 och högre=3. Individ och familjeomsorg:
negativa värden=l, 0-15=2, 15,l och högre=3. SKL och SCB (2011) är källan.
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14 I Karlstads fall handlade det om hela 83 mnkr (Karlstads kommun, 2011). Totalt
för landet utgick 11,9 mdr kr till kommunerna och 5,1 mdr kr till landstingen 
som tillfälligt statsbidrag (SOU 2011:59 s 115). 

15 Brorström & Siverbo (2002) diskuterar och analyserar på ett systematiskt sätt
skillnader mellan "fattiga och rika" kommuner och landsting i slutskedet av 
1990-ralskrisen då ett antal kommuner och landsting inte klarade av att leva upp 
till kraven på en ekonomi i balans. Där diskuteras förutom externa eller struk
turella faktorer (befolkningsförändring, arbetslöshet mm) även interna faktorer 
såsom ledningens sätt att fungera, kvaliteten på interna styrsystem, kompetens 
och kunskapsnivå, samarbetsklimat, öppenheten för kritik mm. 

16 Är Karlstad speciell med hänsyn tilJ kommunens karal<tär? SKL och SCB delar
in kommunerna efter strukturella egenskaper. Karlstad tillhör kategorin "större 
städer" (I denna finns även Örebro, Västerås, Gävle, Sundsvall, Umeå med 
flera). Ser vi till finansiell situation och lägger vikten på koncernen har Karlstad 
ett något bättre resultat (8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
skatreurjämning mor 5 procent hos genomsnittet av större städer) och en något 
bättre soliditet (26 procent i förhållande till 16). Det finns en klar skillnad 
mellan olika kommuntyper i just finansiell ställning: srorstäderna är generellt 
starkast, därefter följer förortskommuner i storstäder och just större städer. Som 
fjärde kategori, en bit svagare, följer förortskommuner till större städer (där har 
vi enligt deras kategorisering Hammarö, Forshaga och Kil). Övriga kategorier 
har som medelvärden svagare finanser. Det skall vidare konstateras att Karlstad 
ligger relativt högt i utdebitering jämfört med många av de större städerna; här 
finns ett mönster att de större städerna i norr ligger över sina motsvarigheter i 
söder och i Mellansverige (Sveriges kommuner och landsting 2011). 

17 Göreborgsforskarna Björn Brorström och Sven Siverbo genomförde en studie 
av kommuner och landsting som hamnade i den så kallade Kommunakuten. 
I denna specialscuderades landstinget i Värmland. Slutsatsen som gällde läger i 
början av 2000-talet var mycket kritisk (Brorström & Siverbo 2002:76): "De 
ekonomiska problem som idag finns kan ha uppstått som följd av yttre orsaker 
men de har sannolikt förvärrats av brister i ledarskap, samarbete och kvalitet i 
styrningen. Vi har sällan eller aldrig mött en uppsättning personer med en så 
negativ hållning till den egna organisationen, till kollegor i organisationen och 
till möjligheterna att åstadkomma förändring och förbättring." 

18 I det regionala utvecklingsprogrammet (Region Värmland 2009) finns t ex en 
redovisning över starka sidor i samtliga kommuner. 

19 Enligt det förslag till reviderat skatteutjämningssystem som nu remissbehandlas
får landstinget i Värmland och samtliga Värmlandskommuner utom Karlstad 
och Hammarö ett ökat stöd just på grund av att den strukturella situationen 
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behöver kompenseras (SOV 2011 :39 bil. 3). Sammantaget är faktiskt Värmland 
den största vinnaren enligt detta förslag (SOV 2011:39, s 226). 

20 Beräkningen är gjord enligt följande: Påstående 1, instämmer helt= 100, instäm
mer delvis = 67, instämmer knappast =33, instämmer inte alls= 0, same ingen 
uppfattning =50; för påståendena 2 och 3, vänder man på värdena då dessa är 
kritiska till Karlstad. Den som svarat med "instämmer inte alls" får således värdet 
100 i detta fall, et cetera. Man kan då få värden mellan O och 300. För att få en 
enklare skala delas med 3 och vi får värden mellan O och 100. 

21 Båda dessa index är sammansatta av svaren på två påståenden i enkäten. Den
första utifrån: "Straffen för ungdomar som begår brott är för höga" samt "ta 
emot färre flyktingar i Sverige"; den andra utifrån: "!åra privata företag svara för 
äldreomsorgen" och "förhindra företag med vinstsyfte att bedriva sjukvård". 

22 I denna ingår närhet rill Karlstad (tre kategorier), ålder (fyra kategorier), utbild
ning (fyra kategorier), kön (två kategorier), grad av socialliberalism (tre kategorier) 
samt grad av marknadsliberalism (tre kategorier). 

23 Här redovisas en traditionell regressionsanalys där antaganden har gjorts om 
att de ingående y_ariablerna är av inrervallskalekaraktär; vi har också genomfört 
regressionsanalyser där dummyvariabler använts och utfaller blir detsamma (även 

R2 och adjusted R2 på .20. 
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Bilaga 1 De värmländska kommunernas ekonomi och kostnader för service, 
ett urval områden, enligt årsredovisningen 2008 

Gym- Individ 
Koncern- Barn- Grund nasie- Äldre- och 

Kommun Parti Resultat Soliditet Skatt omsorg Skola skola omsorg familj 

Arvika s 1 ( 1) 1 (1} 1 1 (1) 1 (1) 1 3 
Eda S,C 1 (1) 1 (1) 3 3 (1) 1 (3) 1 (1) 
Filipstad s 3(3) 3 (1) (1) 3(3) 1(3) 3 
Forshaga s 3(3) 1 (1) 3(3) (3) 
Grums s 3 3(3) 3(3) 3 3 (3) 1 3(3) 
Hagfors s 3(3) 3 3(3) (3) (3) 1 (3) (3) 3(3)
Hammarö S,M 3 3 3(3) 1 (3) 1 (1) 3(3) 3 
Karlstad S,M 1 1 (1) 1 (3) (1) (1) 1 (3) 
Kil s 3 3(3) 3 3 3 3 1(3) 3(1) 
K-hamn M,S 1(3) 3(3) 3(3) (1) 1 (1) ( 1) 1(3) 1 
Munkfors s (3) 3(3) 1 1 3(3) 1(3) 3 
Storfors s (3) 3(3) 3(3) (3) 3 3(3) 1 3 
Sunne C 3(1) 3(3) 1(1) 
Säffle C 3 (1) (3) (1) (3) 1 (1) 1 (1) 
Torsby s 1 3(3) 3(3) 3 (1) 3(1) 3(1) 1(1) 1 
Årjäng C 3(3) 1 ( 1) 3 (3) 1 (1) (3) (3) 1 ( 1) 

-;::i 
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Bilaga 2 Kommunernas strukturella och finansiella situation åren 2010 (och 
2000) med komplettering år 2008- ett försök till sammanfattande 
bedömning samt verkliga tal 

2008 
Samman- Samman- Koncern-
fattning fattning Koncern- Skatte- resultat och 

Kommun Struktur Finanser resultat Soliditet sats soliditet 
Arvika 2 (2) 1 (1) 6 (9) 31 (34) 20,90 (21,40) 3 30 
Eda 2,5 (3) 1,5 (1) 2 (4) 34 (48) 22,25 (21,50) 4 37 
Filipstad 3 (3) 3 (2,5) 4 (3) -12 (-2) 22,00 (21,50) 1 -20 
Forshaga 1,5 (1,5) 2 (2) * -2 (1) 6 (19) 22,35 (22,40) 1 6 
Grums 2,5 (3) 3 (3) -1 (2) -31 (-23) 22,40 (22,40) 0 -36 
Hagfors 3 (3) 3 (3) 1 (-8) -15 (8) 22,50 (22,30) -1 -21
Hammarö 1 (1) 2,5 (2,5)* 1 (1) 0 (1) 22,10 (22,10) -6 -6
Karlstad 1 (1) 1 (1,5) 8 (3) 26 (20) 21,75 (21,75) 7 22 
Kil 1,5 (1,5) 3 (3) * 5 (1) -14 (-15) 22,40 (22,00) -1 -21
K-hamn 2 (2) 2,5 (3) * 4 (-6) 1 (-12) 22,45 (22,80) 3 -4 
Munkfors 3 (3) 2,5 (3) * 3 (-10) -1 (7) 22,50 (22,50) 0 0 
Storfors 3 (2,5) _ 3 (3) 0 (-2) -17 (-4) 22,50 (22,25) 0 -14 
Sunne 2 (2) 2 (2) 1 (1) 5 (14) 21,80 (21,80) 0 4 
Säffle 2,5 (2) 2 (1,5) 1 (3) 12 (25) 22,00 (21,90) -4 10

Torsby 3 (3) 3 (3) * 2 (0) -4 (-8) 22,50 (22,50) 3 -7 
Årjäng 2 (2,5) 1,5 (2) * 2 (-1) 21 (36) 21,95 (21,25) 0 21 

Kommentar: Detta är ett försök att sammanfatta strukturell och finansiell situation år 201 0 i en 
gemgradig skala: 1 - 3 med mellanstegen 1,5 och 2, 5. Värdet 1 är stark och värdet 3 svag; värdet 
2 innebär ett mellanläge. Värdet 1, 5 står för en position mellan stark och medel; medan värdet 
2,5 intar en position mellan medel och svag. {Inom parantes anges motsvarande läge år 2000). 
Koncernresultat är i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Soliditeten 
inkluderar pensionsåtaganden före 1998. 


