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Syfte 
Syftet är att explorativt studera vissa variabler - politikersersättningarnas 
storlek, kön, ålder, partitillhörighet - för de 10 högst betalda politikerna i 
"9000"-gruppen, vilken definieras som 8992-9994 invånare per den 31/12 
1993. 
 
Ett skäl till att genomföra studien är att politikerkostnaderna diskuterats 
på politisk nivå i Hällefors kommun och att författaren deltagit i sådana 
diskussioner. Studien genomförs ideellt och på författarens eget initiativ. 
De valda 16 kommunerna utgörs av de som ligger något över Hällefors 
kommun (8992 invånare) i folkmängd och ter sig som en lämplig 
jämförelsegrupp.  
 
Metod 
Uppgifter om kommunernas folkmängd erhölls från SCB:s 
"Befolkningsstatistik 1993". En begäran om uppgifter beträffande de 10 
högst betalda politikerna för 1993 utsändes till de aktuella 16 kommunerna. 
(se brev i bilaga 1). Följande uppgifter begärdes: namn, kön, ålder, parti 
och ersättningsbelopp. 
 
Begäran avsåg vad kommunen (inte kommunala bolag etc.) betalt ut för 
inkomst till respektive politiker för enbart politiskt arbete.  Inga 
personalomkostnader eller skatteavdrag finns med i siffrorna.  
Samtliga kommuner svarade, varav tre efter påminnelse. Dessa tre hade 
avsevärt högre medelersättning (medelrang 4) än de som svarade i första 
omgången, vilket visar risken med att acceptera bortfall vid i vart fall små 
urval. Samtliga kommuner erhöll denna resultatrapport för yttrande. Inga  
kommentarer inkom.  
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Resultat 
Resultaten i vissa variabler framgår av tab. 1 och tab. 2 (bifogas efter 
texten). Kommentar sker här per variabel och vissa ytterligare resultat 
tillförs.  
 
Kön 
Medelvärdet för antal kvinnor är 1,75. Fyra kommuner saknar helt kvinnlig 
representation bland de tio högst betalda. Trosa ligger i topp med fyra 
kvinnor. Den allra högst betalde politikern i respektive kommun är i fyra 
fall av 16 en kvinna.  
 
Ålder 
Medelåldern är 54 år för alla. Inom intervallet 54 +/- 10 år ligger 121 
politiker av totalt 160; Endast 19 är äldre och endast 20 är yngre. 
Medelåldern för den högst betalde i respektive kommun är 57 år. 
Variationsvidden för medelåldern är 48 till 57 år för samtliga. Fem 
kommuner har 57 år som medelålder. Variationsvidden för den högst 
betalde i kommunerna är 49 till 68 år. Det förekommer knappast några 
politiker över 68 års ålder i hela gruppen  - bara en som är 70 år. Den 
yngste politikern är 27 och totalt förekommer endast fem politiker under 40 
år bland de 160 listade. I de 12 kommuner som har kvinnlig representation 
så är den manliga medelåldern högre i 8 och den kvinnliga medelåldern 
högre i 3.  
 
Partitillhörighet 
I hela gruppen fanns 71 (s), 36 (c),  26 (m), 18 (fp), 4 (kds), 3 (v), 1 lokalt 
parti(eller samlingsparti?, 1 opolitisk.  
Den högst betalde politikern var i sex kommuner moderat, i fem kommuner 
socialdemokrat och i fem kommuner centerpartist. Det kan påpekas att i tre 
kommuner är den högst betalde moderat och kvinna. Ingen av de fem 
centerpartisterna var kvinna och endast en av socialdemokraterna.  
 
Ersättningens storlek 
1. "Mycket hög grupp" 
Hällefors ligger klart i topp med ca 142 000 kr i medelersättning 
(aritmetiskt medelvärde) för 1993 (bortsett från sociala avgifter på drygt 30 
procent). Tillsammans med Trosa på 137 000 utgör dessa två kommuner en 
grupp med mycket höga ersättningsbelopp till de tio högst betalda 
politikerna.  
 
2. "Ganska hög grupp" 
Hjo och Gnesta på 121-122 000 kr. 
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3. "Något hög grupp" 
Åre på 113 000 och Sotenäs på 101 000 kr. 
 
 
4. "Medelgrupp" 
Gnosjö på 95 000, Valdemarsvik på 85 000, Vingåker och Habo på 84 000. 
 
5. "Ganska låg grupp" 
Herrljunga på 74 000, Lessebo och Eda på 73 000. 
 
6. "Mycket låg grupp" 
Älvkarleby på 67 000, Älvsbyn på 62 000 och Örkelljunga på 57 000.   
  
Diskussion 
I förhållande till den röstberättigade befolkningens struktur så framstår 
befolkningens representation bland de politiska makthavarna i de 
undersökta kommunerna vad gäller kön och ålder som ganska snäv. I 
gruppen om 160 toppolitiker fanns endast 28 kvinnor och endast 5 politiker 
under 40 år och endast en politiker över 68 år.  
Kommunerna i den lägsta ersättningsgruppen har en medelersättning som 
är mindre än hälften av medelersättningen i den högsta gruppen. Ser man 
på totalkostnaden med sociala avgifter på drygt 30 procent och 
pensionskostnader vid tjänstgöring över 40 procent, så blir kostnaden i 
minsta kommunen Hällefors jämfört med det befolkningsmässigt större 
Örkelljunga minst 2,5 ggr större för de tio högst betalda politikerna.  
Det kan möjligen hävdas att de kommuner som har höga ersättningar för de 
tio högst betalda skulle ha lägre kostnader för övriga politiker, men det 
framstår inte som troligt, snarare tvärtom.  
 
Det verkar inte som om den dominerande partifärgen vore starkt avgörande 
för ersättningens storlek, men möjligen kan det ha viss inverkan. Hällefors 
toppas av fem socialdemokrater och har två av studiens tre vänsterpartister 
på listan. Trosa har ett starkt borgerligt inslag, men även ett par 
socialdemokrater relativt högt. Både Hjo och Gnesta i den ganska höga 
gruppen har borgerlig dominans med 2-3 socialdemokrater, varav någon på 
andra plats i båda fallen. I den något höga gruppen med Åre och Sotenäs, 
så har båda en centerpartist högst och en välavlönad socialdemokrat på 
andra plats. I Sotenäs består halva listan av socialdemokrater.  
Ser vi på den minst dyra kommunen Örkelljunga så är hela listan borgerlig 
med ett kvinnligt moderat kommunalråd i spetsen för en grupp med 
ersättningar på 19 till 48.000 kr. De två andra kommunerna i lägsta 
gruppen Älvsbyn och Älvkarleby har 9 respektive 8 socialdemokrater på 
sina listor. Ersättningsstrukturen med ett välavlönat kommunalråd plus ett 
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antal relativt begränsade ersättningar (19-65 000 respektive 21-73 000) är 
densamma som i Örkelljunga. Ålder kan möjligen ha något slag av 
samband (riktningen är inte given) med ersättningsstrukturen. Hällefors 
och Trosa har medelålder 48 respektive 52 år, medan Örkelljunga, Älvsbyn 
och Älvkarleby har medelålder 56-57 år. Detta likaväl som det faktum att 
det finns två kvinnliga kommunalråd i lägsta gruppen kan dock vara 
tillfälligheter. Gnesta och Hjo ligger på medelålder 55-57 år.  
I den ganska låga gruppen - Herrljunga, Lessebo, Eda - så är 
ersättningsstrukturen densamma i Lessebo och Eda som i den lägsta 
gruppen. I Herrljunga däremot finns en person i mellanposition på 118.000 
kr. Lessebo och Eda har socialdemokratiska kommunalråd, medan 
Herrljunga har en centerpartist.  
 
Det finns en tendens till socialdemokratisk dominans i kommunerna med 
låga ersättningar och till borgerlig dominans i kommunerna med höga 
ersättningar. Det klara undantaget är Hällefors, vilket pekar på betydelsen 
av lokala ersättningsideologier. Min hypotes är att sådana ideologier 
utgör den viktigaste faktorn för att förklara skillnader i 
ersättningsstrukturer mellan kommuner. Hur uppkommer den stora 
skillnaden mellan socialdemokratiska Hällefors och de socialdemokratiska 
Älvsbyn, Älvkarleby, Eda och Lessebo? 
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Tabell 1. Invånarantal per den 31/12 1993 för kommunerna i 
"9000"-gruppen samt vissa värden för de tio högst betalda 
politikerna i resp kommun under 1993.  
 
Kommun            Antal inv     Medel-     Högsta  värde            Lägsta     
                          931231       ersättn    (parti, kön,ålder)         värde 
                                            (rang) 
Åre                      9994       113 198(5)   273 355(c,m,56)       51 114   
Trosa                   9977       137 787(2)   348 442(m,k,49)       64 925 
Vingåker              9943         84 181(9)   270 817(s,m,52)       27 727 
Sotenäs                 9852       101 388(6)   321 066(c,m,63)       28 840 
Herrljunga            9823        73 979(11)   235 896(c,m,59)      33 881 
Gnosjö                 9822         94 788(7)    340 098(m,m,51)     25 661 
Örkelljunga          9725         57 191(16)   279 812(m,k,57)     19 123 
Gnesta                  9648       120 890(4)    310 400(c,m,60)      68 252 
Habo                    9550         83 839(10)   270 000(m,m,53)    38 251 
Älvsbyn               9452         62 032(15)   314 087(s,m,52)      19 100 
Älvkarleby           9371         67 350(14)  276 366(s,k,52)        20 953 
Eda                      9344         73 176(13)   310 785(s,m,61)      22 942 
Hjo                      9207        122 488(3)   289 008(m,k,66)       49 837 
Lessebo                9098         73 387(12)  354 358(m,m,68)     27 190 
Valdemarsvik       8995          85 150(8)   266 350(c,m,50)       21 050 
Hällefors              8992         142 319(1)  309 301(s,m,62)       72 146 
 
Anm. Medelersättning baseras på aritmetiskt medelvärde (inte median).  
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Tabell 2. Vissa värden för de tio högst betalda politikerna 1993  i 
kommunerna i "9000"-gruppen. 
 
Kommun           Antal        Medel-    Högsta     Lägsta   Medelålder 
                        kvinnor     ålder       ålder       ålder     Kv      Män 
Åre                         3           48           62            35       41       51 
Trosa                      4           52          65             41       50       53 
Vingåker                0           51          59             42        -        51 
Sotenäs                   0           54          63             43        -        54 
Herrljunga              2           57          67             38       53       58 
Gnosjö                    0          55          67             40         -        55 
Örkelljunga             1          53          68              40       57      52 
Gnesta                     3          55          67             47        53      56 
Habo                       2          52          64             44       47        53 
Älvsbyn                  3          56           68             41       44       61 
Älvkarleby              1          57           68            51        52       58 
Eda                         2          57            67             41        62      56 
Hjo                         3          57           66            52         57      57 
Lessebo                   0          55           68            43          -       55          
Valdemarsvik          2          57           67             44        58     56 
Hällefors                 2          48           70             27        42      49 
 
Anm. Medelålder avser aritmetiska medelvärden (inte medianvärden). 
 
--- 
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Bilaga 1: Förfrågan till kommunernas ekonomikontor  
 
 
1994-06-06 
Till  
Ekonomikontoret i                               kommun 
 
 
Uppgifter om de tio högsta summaersättningarna för politiskt arbete 
under 1993 med vissa bakgrundsvariabler 
Er kommun ingår i en småskalig, explorativ, jämförande studie av 15 
kommuner med 8992 till 9994 invånare per den 31 dec 1994 - vad som kan 
kallas en "9000"-grupp. 
 
Därför begärs uppgifter om totala ersättningsbeloppen för de tio högst 
betalda politikerna (dvs. summor av löner, fasta arvoden, 
sammanträdesersättningar och annat skattepliktigt) i Er kommun under 
1993. Summabeloppen torde vara de som lämnats till skattemyndigheten 
som kontrolluppgift för resp. politiker, om inte andra ersättningar för icke-
politiskt arbete finns inbakade.  
Jag bortser här från ersättningar från kommunala bolag etc. vilka jag 
förmodar att bolagen svarar för. Det är alltså enbart ersättningarna för 
kommunalpolitiskt arbete i strikt mening som avses. Om någon politiker 
har annat arbete i kommunen, t ex lärare, fackliga uppdrag etc. så skall 
ersättningen för detta således inte tas med i de belopp jag begär. Sociala 
avgifter och skatteavdrag bortser jag här från. Jag vill ha beloppen utan 
sådana uppgifter.  
 
OBS ! Vad jag önskar är namn, kön, födelseår (inte datum) och 
partibeteckning samt utbetald löne- och arvodessumma före skatt för de 
tio politiker som erhållit de högsta  summaersättningarna 
(kontrolluppgifterna) för politiskt arbete under 1993. Skulle det på något 
sätt innebära en olägenhet att skriva ner uppgifterna - en läslig handskriven 
lapp är tillfyllest - så kan jag ta emot dem per telefon. Någon handling 
behöver alltså inte upprättas.    
   
Skulle ni anse Er förhindrade att utlämna uppgifterna inom 30 dagar ber 
jag Er tillställa mig skriftligt avslag  med besvärshänvisning. 
 
Jag tackar Er på förhand för arbetet med att ta fram uppgifterna. En 
sammanfattande resultatsammanställning kommer att tillställas Er kommun 
så snart resultaten föreligger.  
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Bo Edvardsson, universitetslektor 
Högskolan 
Box 923 
701 30 Örebro 
Tel  (bostad), (arbete) 
 
 
 


