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Abstract
Background

The Swedish Municipal Accounting Act states that municipalities‟ pension obligations accrued before 1998 should be reported
as contingent liabilities, in accordance to the mixed model. The
mixed model is criticized for not presenting a true and fair view
of the financial reports. Consequently, some municipalities deviate from the law and apply the fully funded model, which implies that all pension obligations are reported as debts. Due to the
two different models in use, comparisons between municipalities‟
financial reports are discouraged.

Purpose

The purpose of this study was to find the reasons behind municipalities‟ decisions to deviate from the accounting for pensions
stated by law. Furthermore, the purpose was to examine the existence of economic differences between municipalities conforming
to the mixed model and the fully funded model.

Method

Nine telephone interviews were carried out with account managers in municipalities applying to the fully funded model. In addition, ratio analysis between municipalities applying the fully
funded model and the mixed model were carried out. Furthermore, possible relationships between the choice to deviate from
the law, the population, as well as geographic location were examined.

Conclusion

The main reason behind the deviations from the mixed model is a
quest to present a true and fair view of financial reporting. Institutional theory, implying that municipalities are adapting to the institutional context, as well as positive accounting theory, assuming individuals act based on self interest, can to some extent explain the actual choice of accounting models. Furthermore, the
existence of relationships between the decision to apply the fully
funded model and a strong financial position, as well as geographic location, were identified.
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Sammanfattning
Bakgrund

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuners pensionsförpliktelser redovisas enligt blandmodellen, som innebär att pensionsförpliktelser intjänade före 1998 ska redovisas som en ansvarsförbindelse. Blandmodellen kritiseras för att inte ge en rättvisande bild av redovisningen, varför några kommuner frångår
lagen och istället redovisar enligt fullfonderingsmodellen som innebär att hela pensionsförpliktelsen redovisas som en skuld. Tilllämpningen av två olika pensionsredovisningsmodeller försvårar
bland annat jämförelser mellan kommuners årsredovisningar.

Syfte

Studien syftade till att utreda orsakerna till varför kommuner väljer att frångå lagens föreskrifter om pensionsredovisning samt att
undersöka om det fanns några ekonomiska skillnader mellan
kommuner som tillämpar fullfonderingsmodellen respektive
blandmodellen.

Metod

Nio telefonintervjuer genomfördes med ekonomichefer i kommuner som tillämpar fullfonderingsmodellen. Detta kompletterades
med nyckeltalsjämförelser mellan kommuner som tillämpar fullfonderingsmodellen respektive blandmodellen. Dessutom studerades eventuella samband mellan valet att övergå till fullfonderingsmodellen och kommunernas befolkningsstorlek respektive
geografiska läge.

Slutsats

Under intervjuerna framkom att den främsta orsaken till varför
lagen frångås är en strävan efter att presentera en rättvisande bild
av redovisningen. Institutionell teori, som innebär att kommuner
anpassar sig efter den institutionella omgivningen, samt positiv
redovisningsteori, som antar att individer agerar efter egenintresse, kan delvis förklara kommuners val av redovisningsmodell.
Dessutom identifierades samband mellan valet att tillämpa fullfonderingsmodellen och starkare finansiell ställning samt geografiskt läge.

Nyckelord:

Kommunal redovisning, pensionsförpliktelse, pensionsskuld, fullfonderingsmodellen, blandmodellen, rättvisande bild, nyckeltal,
positiv redovisningsteori, institutionell teori

Förord
Vi vill först och främst tacka de respondenter som har tagit sig tid att intervjuas
och därmed gjort denna studie möjlig. Vi vill även tacka våra handledare Roland
Almqvist, Olle Högberg och Niklas Wällstedt för den vägledning och det stöd vi
har fått under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka de opponenter som kommit
med synpunkter och förbättringsförslag.
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Förkortningar
KAP-KL

Kollektivavtalad pension

KEF

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer

KL

Kommunallagen (1991:900)

KPA

Kommunernas Pensionsanstalt

KRL

Lag (1997:614) om kommunal redovisning

PPM

Premiepensionsmyndigheten

RKR

Rådet för kommunal redovisning

RR

Redovisningsrådet

SCB

Statistiska Centralbyrån

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting

SOU

Statens Offentliga Utredningar

SPP

Sveriges Privatanställdas Pensionskassa

SPV

Statens Tjänstepensionsverk

Definitioner
Ansvarsförbindelse

En förpliktelse som inte är en skuld eller avsättning
och som uppstått från inträffade händelser vilken bekräftas av osäkra händelser i framtiden och som inte
ligger helt inom kommunens kontroll. Det kan också
vara en befintlig förpliktelse som inte redovisas som en
skuld eller avsättning.

Avgiftsbestämd pension Innebär att arbetsgivaren betalar en avgift till arbetstagarens pension som arbetstagaren själv placerar i fonder eller försäkringar.
Avsättning

En skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller
belopp.

Balanskrav

Kommunallagens krav på att kostnaderna ska överstiga
intäkterna.

Blandmodell

Pensionsredovisningsmodell som innebär att pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse, medan pensionsförpliktelser som intjänats efter 1998 redovisas som en skuld.

Fullfonderingsmodell

Pensionsredovisningsmodell som innebär att förändringen av årets pensionsskuld bokförs som en kostnad
medan de framtida pensionsförpliktelserna redovisas
som en skuld i balansräkningen.

Pensionsförpliktelse

Juridiskt bindande utfästelse till anställd eller förtroendevald att efter anställningens slut betala ersättning i
form av pension.
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1. Inledning
Kapitlet innehåller en redogörelse för de olika pensionsredovisningsmodeller som
genom åren har tillämpats av kommuner. Vidare redogörs för den kritik som förekommer mot den pensionsredovisning som lagen föreskriver samt det faktum att
några kommuner inte följer den lagstadgade pensionsredovisningen.

1.1. Bakgrund
Kommunal verksamhet skiljer sig mycket från den i privat sektor. Kommuner är
exempelvis skyldiga att enligt lag bedriva verksamhet av allmänt intresse som
exempelvis skola, socialtjänst, räddningstjänst samt hälso- och sjukvård (Brorström, Haglund & Solli, 2005). Syftet med verksamheterna är inte att ge avkastning, utan att uppfylla mål som kommuner sätter upp (RKR, 2010). På grund av
självkostnadsprincipen, som innebär att kommuner inte får ta ut högre avgifter än
att det täcker kostnaden för att producera tjänsten (Kommunallagen 1991:900,
KL, 8 kap 3c§), får kommuner i princip heller inte gå med vinst (RKR, 2000). I
KL 8 kap 4§ finns dock ett balanskrav, som innebär att intäkterna måste överstiga
kostnaderna i budgeten. Balanskravet är ett minimikrav (Finansutskottets utlåtande 2009/10:FiU40) och i praktiken krävs det ett positivt resultat över en längre
period för att finansiera verksamheten (Proposition 2003/04:105).
Den kommunala redovisningen blev inte lagreglerad förrän 1998, då lagen om
kommunal redovisning (1997:614), KRL, trädde i kraft (Falkman & Tagesson,
2008). Tidigare hade redovisningen varit mer eller mindre frivilligt reglerad och
lagen syftade främst till att undvika kreativ bokföring (ibid). Något som föranledde mycket diskussion var de nya reglerna för hur kommunala tjänstepensioner 1
skulle redovisas (Brorström, Haglund & Solli, 2005). Genom åren har olika modeller tillämpats. Under mitten av 1980-talet tillämpades ett fördelningssystem
som är ett ofonderat system och innebär att tjänstepensioner bokförs som kostna-

1

Information om tjänstepensionen samt övriga delar av pensionen redogörs för i appendix 1.

1

der och finansieras löpande med skatteintäkter (SOU 2001:76). Tillämpas detta
system betalar de som arbetar inom kommunen idag för dagens pensionärer
(Stjernborg, 2008) samtidigt som pensionerna anses garanterade genom den
kommunala beskattningsrätten (SOU 2001:76). Svagheten med fördelningssystemet är att det är känsligt för demografiska svängningar i födelsetal, medellivslängd, ändrat arbetsutbud samt ändrad pensionsålder (Bjørnstad & Kruse, 1994).
Om exempelvis andelen pensionärer ökar i förhållande till den arbetande delen av
befolkningen innebär detta problem, då färre arbetande ska försörja fler pensionärer.
I början av 1990-talet hade pensionsskulden2 i kommuner växt rejält och Referensgruppen för redovisning kom ut med en anvisning om att pensionerna skulle
redovisas enligt den så kallade fullfonderingsmodellen (SOU 2001:76). Denna
innebär att förändringen av årets pensionsskuld kostnadsbokförs medan de framtida pensionsförpliktelserna redovisas som en skuld i balansräkningen (ibid). Därmed redovisas hela pensionsförpliktelsen i balansräkningen samtidigt som resultatet belastas med värdesäkring för ränta och inflation (Gustavsson & Laang, 2007).
Då pensionsskuldförändringen kostnadsförs bokförs den samtidigt på ett avsättningskonto som resulterar i en tillgångsökning i balansräkningen (ibid). Om årets
resultat är positivt leder en redovisning enligt fullfonderingsmodellen till ett sparande, en fondering (SOU 2001:76). Denna modell anses till skillnad mot fördelningssystemet bygga på bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed
(Brorström, 1997; se Gustavsson & Laang, 2007).
I mitten av 1990-talet var den offentliga sektorns ekonomiska situation krisartad.
Mot bakgrund av den ekonomiska lågkonjunkturen på 1990-talet skulle många
kommuner få svårigheter att klara det balanskrav som skulle införas i samband
med den nya redovisningslagen, om de även fortsättningsvis skulle redovisa enligt
fullfonderingsmodellen (Stjernborg, 2008). Därför infördes blandmodellen i syfte

2

Pensionsskulden är den framtida skuld som kommuner och landsting har till arbetstagare och

pensionsåtagare.
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att underlätta för kommuner att klara balanskravet (KPA Pension, 2005) eftersom
det fanns en risk att en pensionsredovisning enligt fullfonderingsmodellen kombinerat med ett balanskrav skulle resultera i att kommuners verksamhet till viss del
skulle trängas undan (SOU 2001:76). Blandmodellen är lagstadgad i KRL 5 kap.
4§ och innebär att pensionsförpliktelser intjänade före 1998 ska redovisas som en
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen3. När dessa betalas ut redovisas de
som en kostnad i resultaträkningen (KRL 5 kap. 4§). Pensionsförpliktelser intjänade efter 1998 ska däremot redovisas som en skuld i balansräkningen (Stjernborg, 2008). Blandmodellen är en övergångslösning (SOU 2001: 76) och en
blandning av fullfonderingsmodellen och fördelningssystemet (Stjernborg, 2008)4.

1.2. Problemdiskussion
Det råder dock delade uppfattningar om hur kommuners pensionsförpliktelser ska
redovisas. Jan Hagberg (2007) förespråkar att dessa fortsättningsvis bör redovisas
enligt blandmodellen. Även Clas Olsson (2009) hävdar att blandmodellen var en
bra lösning då balanskravet infördes eftersom en tillämpning av fullfonderingsmodellen, i kombination med balanskravet, skulle ha resulterat i stora nedskärningar i kommunernas verksamheter. Vidare menar Wallén (2007) att pensionsutbetalningar långt in i framtiden inte är särskilt väsentliga för kommande års budget, varför skulden inte behöver redovisas. Dock visar beräkningar på pensionsskuldens storlek att den kommer att ianspråkta en väsentlig del av kommunernas
framtida resurser, varför hänsyn till skulden bör tas i kommuners planering (Wallén, 2007).
Sedan blandmodellen lagstadgades har den utsatts för mycket kritik. Enligt Föreningen Sveriges Kommunalekonomer (KEF, 2007) bör lagens regler ändras i syfte
att uppnå en mer rättvisande redovisning och för att undvika felaktiga uppfatt-

3

Mer ingående definitioner av begreppen förpliktelse, avsättning samt ansvarsförbindelse åter-

finns i appendix 2.
4

I appendix 3 och 4 illustreras skillnaden mellan blandmodellen och fullfonderingsmodellen med

hjälp av två balansräkningar som är upprättade enligt respektive modell.

3

ningar om att en kommuns ekonomi är bättre än vad den i verkligheten är. Donatella (2009) hävdar att en redovisning enligt blandmodellen innebär att kommuner
gör avsteg från en redovisning på bokföringsmässiga grunder. Brorström och Donatella (2008) menar att pensionsförpliktelser istället bör redovisas som en skuld i
balansräkningen. Vidare anser de (ibid) att införandet av blandmodellen och balanskravet resulterat i en mer godtycklig redovisning, varför lagstiftningen behöver ändras.
En annan kritik mot blandmodellen är att det strider mot god redovisningssed att
inte skuldredovisa pensionsförpliktelser i balansräkningen (KPA Pension, 2005).
Enligt Brorström, Haglund och Solli (2005) definieras god redovisningssed som
”praxis hos en kvalificerad och representativ krets av bokföringsskyldiga” (s.
103). Därmed blir ett visst sätt att redovisa god redovisningssed när ett tillräckligt
stort antal redovisningsskyldiga tillämpar metoden (Brorström, Haglund & Solli,
2005). Innebörden av begreppet god redovisningssed specificeras inte i lagen,
varför avsaknaden av en definition kan resultera i att kommuner tolkar god redovisningssed på olika sätt och väljer att redovisa på det sätt som de anser bäst överensstämmer med god redovisningssed.
Kritiken mot blandmodellen har resulterat i att några kommuner frångår lagens
föreskrifter och istället redovisar enligt fullfonderingsmodellen. Sådana avsteg
resulterar dock inte i några påföljder då avvikelser från KRL inte är straffsanktionerade (Falkman & Tagesson, 2008). Att några kommuner väljer att redovisa pensioner enligt fullfonderingsmodellen och därmed synliggöra pensioner som intjänats före 1998 i balansräkningen (Stjernborg, 2008), försvårar dock jämförbarheten av kommuners finansiella ställning (RKR, 2010). Enligt RKR (2010) ska redovisningen upprättas så att det är möjligt att jämföra redovisningsenheter. Om
olika modeller tillämpas påverkas därmed jämförbarheten mellan kommuner. Användare, vilka i kommunal sektor främst är kommunfullmäktige, invånare, staten,
samt andra kommuner (RKR, 2010), kan misstolka den information som tillhandahålls via externredovisningen och exempelvis uppfatta kommunens ekonomi
som bättre än vad den är då redovisning sker enligt blandmodellen.
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Kommunernas totala pensionsskuld är idag 205 miljarder kronor (Wikstrand,
2010). Enligt KPA Pension (2005) är de pensionsförpliktelser som redovisas som
ansvarsförbindelser betydligt större än de pensionsförpliktelser som redovisas i
balansräkningarna. En tillämpning av blandmodellen resulterar i att en missvisande bild av kommunens långsiktiga betalningsförmåga presenteras (KPA Pension,
2005). Det redovisade resultatet förbättras också i och med att räntan på skulden
inte kostnadsförs (Donatella, 2009). En redovisning enligt fullfonderingsmodellen
får däremot till följd att många kommuner får ett negativt eget kapital (Stjernborg,
2008). Jämförelser av två kommuners nyckeltal baserad på redovisning enligt
fullfonderingsmodellen respektive blandmodellen blir därför missvisande. I figur
1 illustreras skillnaden på soliditeten mellan de två redovisningsmodellerna. Figuren visar den genomsnittliga soliditeten i alla Sveriges kommuner, inklusive respektive exklusive pensionsförpliktelser. Soliditet enligt balansräkningen motsvarar en beräkning enligt blandmodellen, medan soliditet inklusive pensionsförpliktelser före 1998 motsvarar en beräkning enligt fullfonderingsmodellen.

Figur 1. Illustration av hur den genomsnittliga soliditeten i alla Sveriges kommuner skiljer sig åt mellan de två modellerna. Källa: Egen illustration.

Då jämförbarheten mellan kommuners externredovisning kan anses vara relevant
är det intressant att undersöka de bakomliggande orsakerna till varför några kommuner väljer att frångå det lagstadgade kravet på att tillämpa blandmodellen. Möjliga orsaker kan vara att kommunerna anser att det inte är god redovisningssed att
5

redovisa pensionsskulden som en ansvarsförbindelse alternativt att de anser att en
redovisning enligt blandmodellen inte ger en rättvisande bild av kommunerna.
Ytterligare en orsak kan vara att kommuner som tillämpar fullfonderingsmodellen
har bättre finansiell ställning och därför bättre möjligheter att klara av kostnaderna. Vid en jämförelse av de två modellerna kommer kommuner som tillämpar
fullfonderingsmodellen fram till cirka 2012-2014 nämligen att redovisa betydligt
högre pensionskostnader, vilket beror på att utbetalningar av pensioner som intjänats före 1998 betraktas som en amortering medan de bokförs som en kostnad i
blandmodellen (SOU 2001:76).
När fullfonderingsmodellen tillämpas belastas resultatet de följande åren av räntekostnader för den redovisade skulden, årets nyintjänade pensioner samt skulduppskrivningar (Gustavsson & Laang, 2007). Så småningom, när alla pensionsförpliktelser som intjänats före 1998 har betalats ut, resulterar en redovisning enligt fullfonderingsmodellen i lägre pensionskostnader jämfört med blandmodellen (SOU
2001:76). När skulden minskar sjunker räntekostnaderna och fullfonderingsmodellen blir billigare än blandmodellen eftersom blandmodellen innebär att kommuner kostnadsför såväl årets nyintjänade pensioner som årets pensionsutbetalningar som intjänats före 1998. En möjlighet är därför att kommunernas finansiella ställning kan ha ett samband med kommuners regelefterlevnad.
Studier har tidigare gjorts på kommuners efterlevnad av rekommendationer och
lagar. Bland annat har Falkman och Tagesson (2008) studerat kommuner som inte
följer rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning och eventuella samband med bland annat antal kommuninvånare och erhållna statsbidrag.
Resultaten visar att ett högre kommuninvånarantal innebär en högre regelefterlevnad inom kommunen (ibid), medan andra resultat visar det motsatta (Da Costa
Carvalho, Camões, Jorge & Fernandes, 2007). Vidare konstaterar Gustavsson och
Laang (2007) i en studie att kommuner som redovisar enligt fullfonderingsmodellen har bättre resultat samt starkare soliditet än vad kommuner i genomsnitt har.
Då denna studie genomfördes för några år sedan har antalet kommuner som redovisar enligt fullfonderingsmodellen ökat, varför det vore intressant att genomföra
en liknande studie. I denna studie analyseras dessutom alla kommuner som redo6

visar enligt blandmodellen och fullfonderingsmodellen och därigenom är det intressant att se om resultaten blir annorlunda med ett större urval.

1.3. Frågeställning
I och med det faktum att kommuner redovisar pensioner enligt olika modeller är
det intressant att undersöka orsakerna till varför alla kommuner inte följer lagens
föreskrifter. Med utgångspunkt i ovanstående problemdiskussion ska studien försöka besvara följande två frågeställningar:


Varför väljer en del kommuner att redovisa pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen?



Har valet mellan fullfonderingsmodell och blandmodell något samband
med finansiella nyckeltal, eller kommuners storlek, mätt som antal invånare?

1.4. Syfte
Studiens syfte är att identifiera och förstå orsakerna till varför organisationer förändrar sitt sätt att redovisa samt väljer att frångå lagens föreskrifter. Studien syftar
även till att undersöka om det finns några ekonomiska skillnader mellan organisationer som byter redovisningsmodell jämfört med organisationer som fortsätter att
redovisa enligt lagens föreskrifter. Studien är främst av intresse för kommuner
samt normbildare inom kommunal redovisning. Genom att förstå de bakomliggande orsakerna till att lagens pensionsregler inte följs skapas en ökad medvetenhet om varför lagen inte efterlevs. När denna medvetenhet lyfts fram skapas bättre
möjligheter att enas om en redovisning som såväl kommuner som politiker anser
ger en korrekt och tillfredsställande bild av kommuners verksamhet. Även allmänheten kan ha ett intresse i studiens frågeställningar. När redovisning sker enligt blandmodellen vilseleds invånarna att tro att kommunernas finansiella ställning är mer gynnsam än vad den i verkligheten är. Denna studie uppmärksammar
därmed invånarna på problemet med kommunernas ekonomi samt det faktum att
framtida kommunal service riskerar att trängas undan om inte skulden tas i beaktande.
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1.5. Avgränsning
Fullfonderingsmodellen tillämpas av såväl vissa kommuner som landsting, men
denna studie fokuserar enbart på kommuner. Några kommuner redovisar pensionsskulden enligt både blandmodellen och fullfonderingsmodellen, men i studien intervjuas endast kommuner som enbart pensionsredovisar enligt fullfonderingsmodellen i 2009 års årsredovisning. Det vore visserligen intressant att även
intervjua kommuner som redovisar enligt blandmodellen för att få ytterligare ett
perspektiv på pensionsredovisningen, men detta genomförs inte då det inte bidrar
till att frågeställningarna kan besvaras. Däremot görs nyckeltalsjämförelser mellan
alla kommuner som redovisar enligt blandmodellen och alla kommuner som redovisar enligt fullfonderingsmodellen i syfte att identifiera eventuella skillnader.

2. Metod
I kapitlet presenteras studiens vetenskapliga förhållningssätt och de metoder som
används för att besvara frågeställningarna. Vidare redogörs för de fördelar och
brister som finns med de valda metoderna samt vilka aspekter som kan förbises på
grund av valen.

2.1. Vetenskapligt synsätt
Studien utgår från ett positivistiskt synsätt i syfte att förklara och förutsäga fenomen utifrån teorier och modeller samt beskrivande fakta (Andersen, 1994). Befintlig redovisningsteori samt insamlad empiri används för att förklara varför kommuner inte följer lagstiftningen om pensionsredovisning. Enligt positivismen
grundas kunskap i empirisk data och logiskt resonemang för att värderingar och
teoretiska spekulationer ska undvikas (Ryan, Scapens & Theobald, 2002). Personliga tolkningar kan dock inte helt undvikas då författarna har en viss förförståelse
som påverkar de slutsatser som dras.
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2.2. Forskningsansats
Enligt Patel och Davidsson (2003) kan slutsatser dras genom deduktion, abduktion eller induktion. I studien antas en deduktiv ansats, vilket innebär att befintlig
teori prövas empiriskt (ibid). När ett deduktivt arbetssätt antas dras slutsatser om
det specifika som studeras utifrån allmänna principer och existerande teorier
(ibid). Denna studie baseras på befintlig teori om redovisning, regelefterlevnad,
rättvisande bild samt jämförbarhet vid ekonomiska jämförelser. Orsaker till varför
fullfonderingsmodellen tillämpas samt eventuella ekonomiska likheter mellan
kommunerna undersöks empiriskt utifrån befintlig teori. En deduktiv ansats medför dock att författarnas teoretiska utgångspunkter kan ha en stor påverkan på hur
det empiriska materialet tolkas, vilket kan resultera i att relevant information utesluts alternativt förbises.

2.3. Kvantitativ och kvalitativ metod
I studien tillämpas såväl kvantitativ som kvalitativ metod. En kvantitativ metod
kännetecknas av att insamlad data kan kvantifieras samt statistiskt bearbetas och
analyseras (Patel & Davidsson, 2003). I studien samlas kvantifierbar data in i
form av nyckeltal från databaser i syfte att undersöka om kommuner som redovisar enligt fullfonderingsmodellen har starkare finansiell ställning än kommuner
som tillämpar blandmodellen.
En svaghet med kvantitativ metod är att allt inte kan kvantifieras (Andersen,
1994), varför en del av studien genomförs med kvalitativ metod. I studien samlas
denna information in genom intervjuer, som enligt Patel och Davidsson (2003) är
en vanligt förekommande kvalitativ metod. Det material som erhålls via intervjuerna är av deskriptiv karaktär (Gillham, 2008). Dock kan kritik riktas mot att insamlad data samt analysresultaten är för beroende av de deltagande individerna
(Andersen, 1994). Genom att använda såväl en kvantitativ som kvalitativ metod
anses de två delstudierna komplettera varandra. Samtidigt undviker författarna att
gå miste om information som endast kan erhållas från den ena eller andra metoden.
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2.4. Tillvägagångssätt
En genomgång av alla 290 kommuners årsredovisningar från 2009 genomfördes i
syfte att identifiera vilka kommuner som redovisar pensioner enligt fullfonderingsmodellen. En mindre tidskrävande metod skulle ha varit att undersöka detta
via enkäter som skickas ut till alla kommuner. Detta ansågs dock inte vara lämpligt då det förelåg en risk för bortfall. Genomgången visade att 17 kommuner,
vilka redovisas i tabell 1, helt har övergett blandmodellen 5. Dessa kommuner
kommer i fortsättningen att benämnas fullfonderingsgruppen 6. Kommunerna kontaktades i syfte att undersöka deras intresse av att delta i studien. Utöver dessa 17
kommuner redovisar 3 kommuner – Mölndal, Värnamo och Växjö – enligt både
blandmodellen och fullfonderingsmodellen, men dessa kontaktades inte för intervjuerna och ingår heller inte i fullfonderingsgruppen. Kommuner som tillämpar
blandmodellen benämns fortsättningsvis blandmodellsgruppen.
Tabell 1. Kommuner som tillämpar fullfonderingsmodellen

Helsingborg Höganäs

Lerum

Strömsund

Vara

Ängelholm
Örkelljunga

Härnösand

Kungsbacka Linköping

Svenljunga

Åre

Härryda

Kungälv

Tranemo

Åstorp

Lund

Källa: Egen illustration.

2.4.1. Intervjuer
Intervjuerna är av kvalitativ karaktär och genomförs med ekonomichefer eller
motsvarande. Anledningen till att ekonomichefer intervjuas är för att de antagligen har störst kunskap om hur kommunernas pensionsredovisning går till i praktiken. Det är dock möjligt att svaren skulle bli annorlunda om andra personer i
kommunerna intervjuas. Då kommuner är politiskt styrda finns det även en risk att
respondenternas svar påverkas av kommunernas politiska majoritet.

5

Ängelholms kommun skriver inte uttryckligen att de redovisar enligt fullfonderingsmodellen men

i studien klassificeras kommunen som en fullfonderingskommun då 81 % av ansvarsförbindelsen
är upptagen som en avsättning.
6

En kortfattad presentation av respektive kommun finns i appendix 5.
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Intervjuerna syftar till att undersöka orsakerna till varför kommunerna frångår en
pensionsredovisning enligt blandmodellen. Av geografiska skäl är det inte möjligt
att genomföra personliga intervjuer, varför telefonintervjuer genomförs. Fördelar
med telefonintervjuer framför andra distansmetoder är att mer material kan erhållas (Ekholm & Fransson, 1992). Vidare kan författarna påverka så att svaren blir
av hög kvalitet då oklarheter kan redas ut direkt och respondenten kan uppmuntras
att ge mer utförliga svar (Dahmström, 2005). Det finns dock vissa nackdelar med
telefonintervjuer, bland annat att indirekta signaler som sänds ut går förlorade
(Gillham, 2008) samt att det inte är möjligt att erhålla lika detaljerade svar som
vid personliga intervjuer (Dahmström, 2005). Enligt Dahmström (2005) finns det
även en risk för något ogenomtänkta svar, men detta undviks genom att frågorna i
god tid före intervjun skickas ut till respondenterna så att de får möjlighet att förbereda sig. Nackdelen med detta är dock att respondenterna ser alla frågor innan
intervjun, varför de omedvetet kan ledas in att svara på ett visst sätt genom intervjuguidens struktur.
Enligt Gillham (2008) är det vanligtvis lämpligast att genomföra strukturerads
telefonintervjuer. Dock är de telefonintervjuer som här genomförs av halvstrukturerad karaktär, vilket är lämpligt då det finns en viss grad av flexibilitet i intervjuerna (ibid), samtidigt som helt strukturerade intervjuer kan anses lämna ett alltför
litet utrymme för respondenterna att svara inom (Patel & Davidsson, 2003). Fördelarna med en halvstrukturerad intervjuteknik är att det skapas en bra balans mellan struktur och öppenhet samtidigt som innehållet från intervjuerna liknar varandra då följdfrågor ställs (Gillham, 2008). Vidare resulterar graden av struktur i
att analyser av det insamlade materialet underlättas samt att det finns bra förutsättningar för upptäckter (ibid).
Frågorna som ställs är öppna7, vilket är att föredra då syftet med intervjuerna är
att erhålla så mycket information som möjligt om bakgrunden till att kommuner
väljer att redovisa pensionerna enligt fullfonderingsmodellen. För att få så uttöm-

7

Intervjuguider och följebrev bifogas i appendix 6-8.
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mande svar som möjligt och för att respondenterna inte ska påverkas av frågornas
formulering undviks ledande och långa frågor, negationer samt hypotetiska frågor,
detta efter rekommendationer från Dahmström (2005). Intervjuerna spelas in med
diktafon för att undvika att informationen i efterhand ska feltolkas. Varje intervju
transkriberas också i syfte att underlätta sammanställningen av empirin.
2.4.2. Nyckeltalsjämförelser
Utöver intervjuer genomförs nyckeltalsjämförelser mellan fullfonderingsgruppen
och blandmodellsgruppen i syfte att försöka identifiera skillnader i kommunernas
finansiella ställning. Då en tillämpning av fullfonderingsmodellen innebär att en
mindre fördelaktig bild av kommunernas finansiella ställning presenteras, samt
det faktum att dessa kommuner initialt redovisar högre kostnader, görs antagandet
att dessa kommuner har en starkare finansiell ställning än vad kommuner som
tillämpar blandmodellen har. Syftet med nyckeltalsjämförelserna är däremot inte
att undersöka om enskilda nyckeltal kan förklara övergången till fullfonderingsmodellen, utan författarna anser att nyckeltalen kan bidra till att ge en bra bild av
kommunernas finansiella ställning. Nyckeltalen som analyseras är soliditet enligt
balansräkningen, soliditet inklusive pensionsförpliktelser före 1998, kassalikviditet, årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag samt resultat
per invånare.
Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som har finansierats med eget kapital respektive lån och är ett mått på kommunernas långsiktiga betalningsstyrka
(Leonardz & Blomquist, 2001). Soliditet är ett relevant nyckeltal att analysera då
denna påverkas av hur pensionsskulden redovisas i balansräkningen. Om pensionsförpliktelser intjänade före 1998 inkluderas i balansräkningen får nyckeltalet
ett betydligt sämre värde än då pensionsförpliktelser redovisas som en ansvarsförbindelse (Brorström, Haglund & Solli, 2005), vilket görs då blandmodellen tilllämpas. I nyckeltalsjämförelsen analyseras soliditet såväl inklusive som exklusive
pensionsförpliktelserna intjänade före 1998.
Kassalikviditeten är ett mått på kommunernas kortsiktiga betalningsberedskap
(Cohen, 2008), vilket är intressant att studera då den bidrar till att ge en bild av
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kommunernas finansiella ställning. 100 % kan anses vara ett minimivärde på kassalikviditeten för att de kortfristiga skulderna ska kunna täckas av likvida medel
och kortfristiga fordringar (Brorström, Haglund & Solli, 2005).
Resultatmått är intressanta att analysera då positiva resultat krävs för att den finansiella kapaciteten ska kunna upprätthållas (Brorström, Falkman, Haglund, &
Lagebro, 2000). Enligt självkostnadsprincipen ska kommuner dock inte gå med
vinst (ibid), även om balanskravet ställer krav på att kommunerna uppvisar ett
visst positivt resultat (Proposition 2003/04:105). Ett positivt resultat krävs för att
finansiera långsiktiga investeringar som annars måste finansieras med långsfristiga skulder, vilket skulle påverka soliditeten negativt (Cohen, 2008). Då lönsamhet
inte är det primära målet inom offentlig sektor anses även låga värden på olika
lönsamhetsmått vara positiva (ibid). Två resultatmått som är intressanta att analysera är resultat som andel av skatteintäkter och generella bidrag samt resultat per
invånare. Det sistnämnda är lämpligt att analysera i syfte att identifiera om kommunerna redovisar ett positivt eller negativt resultat. I och med att det är stora
skillnader i antal invånare i olika kommuner är det lämpligt att analysera resultat
per invånare.
Nyckeltalen erhålls från Kommundatabasen samt SCB:s databas. Anledningen till
att nyckeltal hämtas från två databaser är att databaserna innehåller olika nyckeltal
och att alla fem nyckeltal som analyseras i studien inte är möjliga att erhålla ur
endast en av dem. En fördel med att utgå från databaser är att alla kommuner, inklusive kommuner som redovisar enligt fullfonderingsmodellen, rapporterar in
”blandmodellsiffror”, det vill säga siffror som baseras på en redovisning enligt
blandmodellen, till SCB. Detta gör att jämförelser är möjliga, vilket inte är fallet
om siffror hämtas från de årsredovisningar som finns tillgängliga hos kommunerna. Medelvärdet av varje nyckeltal beräknas för respektive grupp och år för åren
2000-2009. Vidare jämförs de genomsnittliga nyckeltalen för fullfonderingsgruppen med de genomsnittliga nyckeltalen för blandmodellsgruppen i syfte att urskilja eventuella skillnader eller likheter i finansiell ställning mellan grupperna.
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2.4.3. Insamling av befolkningsstatistik
För att undersöka om kommunernas storlek, mätt som antal invånare, har något
samband med vilken pensionsredovisningsmodell kommunerna redovisar enligt,
samlas befolkningsstatistik in från SCB. Detta samband är intressant att undersöka
då en tidigare studie av Falkman och Tagesson (2008) visar att det finns ett positivt samband mellan antal kommuninvånare och hur väl kommunen följer standards, medan resultat från Da Costa Carvalho et al (2007) visar det motsatta.
2.4.4. Geografisk kartläggning av kommuner i fullfonderingsgruppen
Det är även intressant att se om kommunerna i fullfonderingsgruppen är geografiskt koncentrerade till vissa delar av landet. Detta illustreras med en karta då det
är ett enkelt sätt att visa var kommunerna är belägna. Syftet med att studera den
geografiska spridningen är att visa om en kommuns regelefterlevnad eventuellt
påverkas av hur väl grannkommuner följer redovisningsregler. Enligt Da Costa
Carvalho et al (2007) är kommuners regelefterlevnad högre när grannkommunerna också följer de regler som finns, varför det vore intressant att se om ett sådant
samband kan identifieras i denna studie.

2.5. Datainsamling
I studien är såväl kvalitativ som kvantitativ data av intresse. Den information som
tillhandahålls genom telefonintervjuerna är kvalitativ och utgör primärdata, det
vill säga data som inte finns tillgänglig sedan tidigare (Dahmström, 2005). Fördelen med primärdata är att den kan anses mer pålitlig då information erhålls direkt
från källan. Primärdataundersökningen kompletteras med en sekundärdataundersökning där ekonomisk data i form av nyckeltal samt befolkningsstatistik samlas
in från databaser, vilka är av kvantitativ karaktär. Sekundärdataundersökningen
har även ett kvalitativt inslag, där information om kommunernas geografiska läge
samlas in.

2.6. Urval
Ett mail skickades ut till de 17 kommunerna i fullfonderingsgruppen i syfte att
undersöka deras intresse av att delta i studien. Intervjuer genomförs med de kom14

muner som svarar att de är intresserade av att delta. De deltagande kommunerna
presenteras i tabell 2.
Tabell 2. Kommuner som intervjuas i studien

Helsingborg Linköping

Svenljunga

Härryda

Lund

Vara

Lerum

Strömsund

Örkelljunga

Källa: Egen illustration.

Med nyckeltalsjämförelser jämförs blandmodellsgruppen med fullfonderingsgruppen. För att få ett så rättvisande resultat som möjligt över hur den finansiella
ställningen i blandmodellsgruppen respektive fullfonderingsgruppen skiljer sig åt
görs inget urval till nyckeltalsjämförelserna, utan alla 290 kommuner inkluderas.

2.7. Källkritik
För att undvika att studien baseras på felaktig information används endast välbekanta informationskällor, exempelvis SCBs databaser. Nackdelarna med att utgå
från tidigare insamlad data är att informationen kan vara inaktuell eller att data har
samlats in i ett annat syfte (Dahmström, 2005). För att minska risken för att slutsatser baseras på felaktig information prioriteras även användandet av vetenskapliga artiklar som publicerats i välkända vetenskapliga tidsskrifter. Dessutom används endast internetkällor som kan anses vara pålitliga. Vad gäller information som tillhandahålls direkt från respondenterna försöker författarna ha ett
objektivt förhållningssätt. Enligt Thurén (2006) kan personliga värderingar och
förförståelse färga tolkningen av källor samt de slutsatser som dras, vilket författarna är medvetna om.

2.8. Validitet och reliabilitet
För att säkerställa tillförlitligheten i studiens resultat är det viktigt att beakta validitet samt reliabilitet. Med validitet menas att det som avses mätas verkligen mäts
samt att inte några systematiska fel påverkar mätningarna (Wallén, 1996). Validiteten säkerställs genom att många frågor ställs under intervjuerna så att tillräckligt
utfylliga svar erhålls. Detta minskar också risken för att resultaten i efterhand fel15

tolkas. Vidare erbjuds respondenterna att granska transkriberingen av intervjuerna
i syfte att säkerställa att svaren uppfattas på rätt sätt.
Med reliabilitet menas att de instrument som används för att mäta resultaten är
pålitliga samt att slumpmässiga fel undviks (Wallén, 1996). Vid nyckeltalsjämförelserna hämtas som tidigare nämnts siffror och nyckeltal från SCB och Kommundatabasen då ingen av databaserna innehåller all finansiell information som är
nödvändig i denna studie. För att säkerställa att databaserna redovisar samma siffror jämförs såväl enskilda siffror som nyckeltal innan analysen påbörjas.
Att intervjua många personer stärker i många fall studiens reliabilitet. Därmed kan
kritik riktas mot att endast nio intervjuer genomförs. I studien anses detta dock
vara tillräckligt då det motsvarar hälften av kommunerna som har övergått till
fullfonderingsmodellen, samt att svaren mellan respondenterna inte förväntas skilja sig mycket åt i och med den kritik som blandmodellen utsätts för.

2.9. Etiskt ställningstagande
I studien är det av central betydelse att ta ett etiskt ställningstagande och säkerställa respondenternas anonymitet. När författarna första gången kontaktar respondenterna redogörs för de forskningsfrågor som ska besvaras, syftet med studien
samt varför just de kontaktas. Vidare informeras respondenterna om att svaren
förblir anonyma i syfte att säkerställa att ärliga samt uttömmande svar erhålls.
Genom att bevara anonymiteten är förhoppningen även att respondenterna under
intervjuerna inte besvarar frågorna utifrån kommunernas politiska majoritet. En
nackdel med att anonymisera respondenterna är dock att presentationen av studiens resultat inte blir lika tydlig då det inte är möjligt att urskilja vilka respondenter
som säger vad. Detta gör att det inte framgår om någon kommun har särskilt utmärkande svar.
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3. Teoretisk referensram
I kapitlet redogörs för vetenskapliga teorier samt tidigare forskning som kan bidra med en förståelse för varför några kommuner väljer att frångå lagens föreskrifter om pensionsredovisningen. Flera vetenskapliga teorier kan appliceras på
denna företeelse i syfte att förstå kommunernas agerande. Då en del av studien
utgörs av nyckeltalsjämförelser mellan fullfonderingsgruppen och blandmodellsgruppen redogörs det även för tidigare studier om jämförelser i offentlig sektor
och de problem som är relaterade till detta.

3.1. Redovisningsteori
Den finansiella redovisningen har två syften; att tillhandahålla relevant information för beslutsfattare samt att redovisa verksamhetens resultat (Collin, Tagesson,
Andersson, Cato & Hansson, 2009). Den information samt det resultat som presenteras påverkas av de redovisningsregler som tillämpas. Enligt Falkman och
Tagesson (2008) har två centrala teorier utvecklats som försöker förklara vilka
redovisningsregler som tillämpas i organisationer; positiv redovisningsteori och
institutionell teori. I studien antas dessa teorier kunna förklara varför några kommuner väljer att frångå den pensionsredovisning som lagen föreskriver.
3.1.1. Positiv redovisningsteori
Utgångspunkten i positiv redovisningsteori är att individer agerar i egenintresse
och strävar efter att maximera sin inkomst (Watts & Zimmerman, 1990). Egenintresset hos de individer som utformar en organisations redovisning antas därmed
påverka valet av redovisningsregler. I positiv redovisningsteori antas ledningen ha
en central roll i valet av redovisningsregler (Watts & Zimmerman, 1978). Organisationer antas därmed tillämpa de redovisningsstandards och regler som bäst
överensstämmer med ledningens egenintressen (Watts & Zimmerman, 1990). Enligt Watts och Zimmerman (1978) finns det ett positivt samband mellan ledningens nytta och den förväntade framtida kompensationen, exempelvis i form av löner. I kommunal verksamhet har politiker ett egenintresse av att bli omvalda, och
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därmed väljer de ofta att tillämpa de redovisningsregler som kan hjälpa dem nå
detta mål (Falkman & Tagesson, 2008).
Utöver ledningen strävar även organisationers övriga intressenter efter att maximera sin nytta (Jensen & Meckling, 1976). För att förstå hur organisationer väljer
vilka redovisningsregler de ska tillämpa är det därför viktigt att identifiera alla
aktörer som har en inverkan på beslutet (Falkman & Tagesson, 2008). I och med
att alla individer antas agera efter egenintresse, kan det uppstå en konflikt mellan
principalerna, det vill säga intressenterna, och agenterna, exempelvis ledningen,
då agenterna till viss del tillåts fatta beslut å principalernas vägnar (Jensen &
Meckling, 1976). Denna konflikt benämns agentproblemet och uppstår då agenterna agerar eller tar beslut som inte överensstämmer med principalernas intressen
(ibid). Enligt Jensen och Meckling (1976) kan agentteorin hjälpa till att förstå hur
olika val av redovisningsmodeller påverkar intressenter som har intresse i en organisation, samt hur intressenterna interagerar i och med att de antas agera efter
egenintresse.
Enligt Falkman och Tagesson (2008) har positiv redovisningsteori tidigare framför allt tillämpats i studier på noterade bolag. Dock menar de (ibid) att denna teori
till viss del även kan förklara valet av redovisningsregler i kommunal sektor, ett
samband som även har studerats av Zimmerman (1977) och Collin et al (2009).
Såväl Falkman och Tagesson (2008) som Collin et al (2009) menar att positiv
redovisningsteori samt institutionell teori kan komplettera varandra i syfte att förklara vilka redovisningsregler organisationer väljer att tillämpa. Enligt Collin et al
(2009) kompletterar teorierna varandra då positiv teori fokuserar på individen som
gör valet och institutionell teori fokuserar på omgivningen som påverkar individen
och de olika valmöjligheterna.
3.1.2. Institutionell teori
Institutionell teori förklarar hur organisationer förändras och anpassar sig till ideologier och regler i den institutionella omgivningen (Meyer & Scott, 1983; se Bergevärn, Mellemvik & Olson, 1995). Enligt denna teori är organisationer i början
av livscykeln olika, men när förändringar genomförs tenderar de att bli mer ho18

mogena (DiMaggio & Powell, 1983). Denna homogeniseringsprocess kallas isomorfism och definieras av Hawley‟s (1968; se DiMaggio & Powell, 1983) som en
process som driver en enhet i en population till att likna andra enheter som verkar
i samma kontext. Enligt DiMaggio och Powell (1983) är det tre mekanismer som
orsakar institutionell isomorfism och leder till ökad homogenitet. DiMaggio och
Powell (1983) menar att dessa mekanismer i vissa fall samverkar och driver institutionaliseringen och därmed kan göra det svårt att skilja dem åt.
Den tvingande (coercive) mekanismen är ett resultat av ett direkt och indirekt
tvång som innebär att organisationer blir beroende av aktörer i dess omgivning,
och därigenom kan tvingas genomföra förändringar för att anpassa sig till dem,
exempelvis nya regleringar från staten (DiMaggio & Powell, 1983). Den mimetiska (mimetic) mekanismen innebär att den osäkerhet som organisationer upplever i
sin omgivning uppmuntrar till imitation av andra organisationer (ibid). Detta är en
enkel och billig lösning för att hantera osäkerhet (Cyert & March, 1963; se DiMaggio & Powell, 1983). Med utgångspunkt i den mimetiska mekanismen kan
det förväntas finnas ett geografiskt kluster av kommuner som frångått blandmodellen. Den tredje mekanismen är den normativa (normative) som uppstår när
medlemmar i en yrkesgrupp tillsammans strävar efter att definiera villkoren och
metoderna i deras yrkesverksamhet (DiMaggio & Powell, 1983). Utifrån den
normativa mekanismen går det att förvänta sig att ekonomerna som yrkesgrupp är
pådrivande i beslutsfattningen om att byta pensionsredovisningsmodell.
För att skapa en bättre förståelse för hur redovisningen blir institutionaliserad menar Bergevärn, Mellemvik och Olson (1995) att redovisningen kan delas upp i
praktisk redovisning (accounting action system) och redovisningsnormer (accounting norm system). Den praktiska redovisningen utgörs av grundläggande redovisningsaktiviteter, exempelvis registrering av transaktioner (ibid), medan normsystemet kännetecknas av utarbetandet av regler och krav som organisationer måste
följa för att få legitimitet (Scott & Meyer, 1983; se Bergevärn, Mellemvik & Olson, 1995). Trots att normsystemet ska kontrollera redovisningen i praktiken, tenderar redovisningen även att utvecklas genom anpassning till dess omgivning
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(Bergevärn, Mellemvik & Olson, 1995). Vidare kan även normsystemet och omgivningen ta lärdom av den praktiska redovisningen (ibid).

3.2. Regelefterlevnad
Flera studier har tidigare gjorts i syfte att förklara varför organisationer följer respektive inte följer de regler och standards som upprättats inom redovisning (se
bland annat Falkman & Tagesson, 2008 och Da Costa Carvalho et al, 2007).
Falkman och Tagesson (2008) studerade den redovisningsreglering som finns
inom offentlig sektor och försökte utifrån positiv och institutionell redovisningsteori förklara varför kommuner inte följer befintliga redovisningsregler och rekommendationer. Da Costa Carvalho et al (2007) presenterade en liknande studie
där portugisiska kommuners efterlevnad av en ny lagstiftning analyserades. Gustavsson och Laang (2007) studerade orsakerna till varför några svenska kommuner väljer att redovisa sina pensionsförpliktelser enligt fullfonderingsmodellen
istället för enligt den lagstadgade blandmodellen och undersökte eventuella ekonomiska samband med detta.
Falkman och Tagessons (2008) resultat visar att totalt följs de redovisningsstandards och regler som införts i Sverige av mindre än 70 % av kommunerna. Vidare
framkom i studien att graden av efterlevnad av standards som ges ut av Rådet för
kommunal redovisning inte ökar med den relativa inkomsten som kommuner erhåller i form av statsbidrag (Falkman & Tagesson, 2008). Gustavsson och Laangs
(2007) studie visar liknande resultat; kommuner som bryter mot den kommunala
redovisningslagen och redovisar enligt fullfonderingsmodellen har bättre ekonomi, mätt som resultat och soliditet, än genomsnittet. Dock visar resultaten från Da
Costa Carvalho et al (2007) däremot att statsbidrag och överskott i budgeten har
positiva effekter på graden av regelefterlevnad.
Vad gäller vilken effekt kommuners storlek har på hur väl redovisningsregler följs
skiljer sig resultaten från olika studier åt något. Nobes och Parker (1991) menar
att organisationer kan ha motiv att tolka innebörden av regelefterlevnad på olika
sätt, vilket påverkas av organisationers storlek samt vilka aktieägarna är. Enligt
Falkman och Tagessons studie (2008) finns det ett positivt samband mellan antal
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kommuninvånare och efterlevnaden av standards, medan resultaten från Da Costa
Carvalho et al (2007) visar det motsatta och indikerar att kommuner med större
population har lägre grad av regelefterlevnad. Da Costa Carvalho et als (2007)
resultat visar dock att kommunernas storlek inte alltid kan förklara skillnaderna i
implementeringsgrad mellan kommunerna. Vidare är en kommuns regelefterlevnad högre när grannkommunerna också följer de regler som finns (ibid).
Sambandet mellan politisk majoritet och kommuners regelefterlevnad undersöktes
av Falkman och Tagesson (2008). Falkman och Tagesson (2008) studerade om
kommuner med samma politiska majoritet som riksdagen är mer benägna att följa
de redovisningsregler som finns jämfört med kommuner med annan politisk majoritet, vilket dock inte kan bekräftas. En annan faktor som undersöktes i studien av
Falkman och Tagesson (2008) var om revisionsbolagen har någon påverkan på
kommunernas redovisning. Resultaten visar att denna idé inte kan förkastas (ibid).
Även Parker och Nobes (1991) resultat visar att revisorer har en viss påverkan på
organisationers regelefterlevnad, då respondenterna i studien menar att avsteg från
standards eller lagar ibland genomförs efter revisorers inrådan. Vidare indikerar
andra resultat att få avsedda avsteg från standards och lagar förhindras av att revisorer övertygar organisationer om att det är inkorrekt att avvika från de föreskrifter som finns (Nobes & Parker, 1991).
Ytterligare en orsak till att standards och lagar inte följs kan vara att organisationer inte anser att de överensstämmer med en sanningsenlig och rättvisande bild,
vilket bekräftas av Parker och Nobes (1991). I deras (ibid) studie rapporterar majoriteten av revisionsföretagen att olika klienter önskat avvika från standards och
lagar i syfte att ge en sanningsenlig och rättvisande bild av organisationen. Detta
kan relateras till att Nobes och Parkers (1991) resultat indikerar att många organisationer är beredda att avvika från standards och lagstiftning i syfte att ge en mer
sanningsenlig och rättvisande bild av organisationen.

3.3. Sanningsenlig och rättvisande bild
Ett centralt och ofta förekommande begrepp inom redovisning är det brittiska begreppet true and fair view, vars amerikanska motsvarighet är fair presentation
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(Cowan, 1965). Då en vanligt förekommande kritik mot blandmodellen är att den
inte ger en rättvisande bild av kommunernas finansiella ställning är det intressant
att utifrån ett teoretiskt perspektiv studera vad som inbegrips i begreppet. En
genomgång av litteraturen som finns om begreppet true and fair view, som i denna studie översätts till sanningsenlig och rättvisande bild, visar att begreppet inte
har någon klar definition, samt att individer till viss del inbegriper olika saker i
dess innebörd beroende på individens yrkesroll.
Begrepp som sanningsenlig, korrekt och rättvisande förekom i England redan på
1800-talet (Chambers & Wolnizer, 1991). 1844 lagstadgades att organisationer
skulle upprätta balansrapporter som på ett fullständigt sätt återspeglade organisationers finansiella position (ibid). Genom åren har begreppen utvecklats och idag
finns det i många länder ett utbrett krav på att finansiella rapporter ska vara sanningsenliga och rättvisande (Koh & Low, 1997). Vidare är begreppet i många
länder implementerat i standards och lagstiftning (ibid). Tidigare har bland annat
synonymer som exakt, korrekt samt rättvisande förekommit (Rutherford, 1985).
Enligt Cowen (1965) har begreppet rättvisande bild olika betydelser inom redovisning, bland annat att redovisningen ska vara öppen och tydlig, rättvis samt
opartisk. Begreppet har också olika betydelser i USA och England (ibid). I England är det betoning på att redovisningen ska vara öppen och tydlig (ibid). Vidare
kan den information som presenteras vara riktig men att den på grund av det sätt
den presenteras på kan ge ett felaktigt intryck av organisationens finansiella ställning (ibid). I USA handlar rättvisande däremot om att tillhandahålla en rättvisande
och opartisk bild till alla intressenter (ibid). Dessutom finns det i USA en utbredd
uppfattning om att begreppet även har innebörden att den finansiella informationen ska överensstämma med generellt accepterade redovisningsprinciper (Parker
& Nobes, 1991; Cowen 1965).
Flera forskare har undersökt hur begreppet tolkas i olika yrkesgrupper, bland annat vad revisorer (Parker & Nobes, 1991), finanschefer (Nobes & Parker, 1991)
samt banktjänstemän, chefer och ekonomer (Koh & Low, 1997) inbegriper i en
sanningsenlig och rättvisande bild. Koh och Lows (1997) studie syftade till att
dels identifiera om banktjänstemän, chefer och ekonomer har olika uppfattning
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om innebörden av begreppet sanningsenlig och rättvisande bild, dels undersöka
om respondenterna i begreppet innefattar att standards och lagar ska följas. Resultaten visar att det, trots avsaknaden av en klar definition, inte finns några stora
skillnader mellan hur grupperna uppfattar sanningsenlig och rättvisande bild
(ibid). Vidare associerade respondenterna begreppet med att den finansiella rapporteringen inte ska vara missvisande samt att det inte ska finnas materiella fel
(ibid). Studiens resultat visar även att banktjänstemän och chefer inte är av den
uppfattningen att en sanningsenlig och rättvisande bild är synonymt med att lagar
och standards ska följas (ibid), vilket är en uppfattning som enligt Parker och Nobes (1991) delas av revisorer. Begreppet innebär snarare en fullständig och ordentlig redovisning av organisationens ekonomi (Koh & Low, 1997) samt att redovisningen ska leva upp till revisorernas syn och tolkning av lagstiftningen (Parker & Nobes, 1991). Andra resultat visar dock att en sanningsenlig och rättvisande
bild för många organisationer innebär att standards och lagstiftning ska följas
(Nobes & Parker, 1991).
I studien av Parker och Nobes (1991) framkom att många revisorer skiljer på sanningsenlig (true) och rättvisande (fair) bild på så sätt att det är viktigare att ge en
rättvisande än en sanningsenlig bild. Revisorerna i studien är av den uppfattningen
att sanningsenlig bland annat innebär att den finansiella redovisningen ska baseras
på fakta och inte vara i konflikt med dessa, överensstämma med regler samt vara
korrekt och objektiv (ibid). Med rättvisande bild menar revisorerna däremot att
redovisningen inte ska vara missvisande och att det ska vara möjligt att verkligen
förstå vad som har hänt i organisationerna (ibid). Till skillnad från revisorerna är
många finanschefer av den uppfattningen att sanningsenlig och rättvisande bild
som enskilda begrepp är synonymer (Nobes & Parker, 1991).

3.4. Jämförbarhet och nyckeltalsjämförelser
Utöver att undersöka varför kommunerna väljer att tillämpa en viss pensionsredovisningsmodell, undersöks om det finns några ekonomiska skillnader mellan
blandmodellsgruppen och fullfonderingsgruppen. Detta görs med nyckeltalsjämförelser. Enligt Cohen (2008) är nyckeltalsjämförelser ett vanligt verktyg för jäm23

förelser mellan företag i den privata sektorn, och dessa används också alltmer
inom offentlig sektor (Siverbo & Johansson, 2006). Enligt Siverbo och Johansson
(2006) använder svenska kommuner främst nyckeltalsjämförelser för att utvärdera
hur kommunen har presterat i jämförelse med andra kommuner i syfte att lära sig
mer om den egna organisationen. Nyckeltalsjämförelserna syftar även till att identifiera effektiviserings- och besparingsmöjligheter (ibid).
Enligt teorin kan nyckeltalsjämförelser även vara ett verktyg för ansvarsutkrävande (accountability) eftersom nyckeltalsjämförelser kan visa kommuners effektivitet i förhållande till andra kommuner (ibid). Dock konstaterade Siverbo och Johansson (2006) att detta inte verkar vara något större tillämpningsområde bland
svenska kommuner. Cohen (2008) hävdar att resultaten från nyckeltalsjämförelser
i offentlig sektor kan användas för benchmarking, att identifiera det bästa sättet att
utföra aktiviteter på, att sätta upp mål för kommuner samt som underlag för fördelning av statsbidrag.
Enligt Siverbo och Johansson (2006) upplever vissa kommuner det som problematiskt att hitta jämförbara kommuner till finansiella jämförelser. Även Cohen
(2008) menar att det kan vara svårt att hitta jämförbara kommuner och att det är
problematiskt att genomföra nyckeltalsjämförelser inom offentlig sektor. Bowerman et al (2002; se Siverbo & Johansson, 2006) påstår att den offentliga sektorn
har bättre förutsättningar för jämförelser än den privata sektorn, medan Cohen
(2008) tvärtemot hävdar att det är svårare att jämföra och utvärdera den finansiella
ställningen inom offentlig sektor. Cohen (2008) förklarar detta med att ett företag
inom privat sektor själv kan välja exempelvis målgrupp, vilka produkter det vill
sälja samt var etableringen ska ske. Inom offentlig sektor är däremot kommuner
tvungna att tillhandahålla specifika tjänster och vissa kommuner är mer privilegierade än andra på grund av olika geografiskt läge, ett olika utvecklat näringsliv
samt lokal politik, vilket påverkar kommuners population och ekonomi (ibid).
Dessa faktorer påverkar i sin tur intäkter, kostnader, tillgångar och skulder och
därmed också de finansiella nyckeltalen (ibid). Cohen (2008) menar att för att
jämförelser i offentlig sektor ska vara meningsfulla är det viktigt med en lämplig
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jämförelsegrupp, bestående av kommuner med bland annat liknande storlek, geografiskt läge, demografi samt intäktskällor.
Enligt Cowan Sharp och Ingram (1989) är användare, lagstiftare och forskare
överens om att jämförbarhet är en viktig egenskap hos finansiella rapporter. Den
finansiella informationen blir jämförbar om alla enheter tillämpar samma redovisningsprinciper konsekvent (ibid). Att kommuner tillämpar olika pensionsredovisningsmodeller försämrar därmed jämförbarheten mellan kommuners finansiella
ställning (RKR, 2010). Användare av den kommunala externredovisningen kan
därför antas uppleva jämförbarheten som ett problem eftersom vissa kommuners
ekonomi kan uppfattas som sämre respektive bättre än vad den egentligen är, då
redovisningen sker utifrån olika modeller. Användarna av kommunernas redovisning antas i teorin vara medborgare (RKR, 2010; Brusca & Montesinos, 2006),
kreditgivare och andra institutioner som organisationen erhåller resurser ifrån
(Brusca Alijardes, 1997; Brusca & Montesinos, 2006), lagstiftande organ (Brusca
& Montesinos, 2006), ekonomichefer och ledningen (Brusca Alijardes, 1997;
Brusca & Montesinos, 2006), revisionsbyråer (Brusca Alijardes, 1997), kommunfullmäktige, staten samt andra kommuner (RKR, 2010). Enligt Brusca och Montesinos (2006) är redovisningens huvudsakliga syfte att hjälpa dessa användare att
fatta riktiga beslut. Av den anledningen är det viktigt att redovisningen är rättvisande och jämförbar.

3.5. Teorisammanfattning
Baserat på denna teoretiska genomgång kan enskilda individer i kommunerna
tillsammans med egenintressen och den institutionella kontexten förväntas förklara varför kommuner väljer att redovisa enligt en annan pensionsredovisningsmodell än den lagstadgade. Vidare kan kommunernas finansiella ställning samt resultat vara relevant att beakta. I figur 2 illustreras vilka faktorer som utifrån teorin
förväntas förklara kommunernas val att övergå till att redovisa enligt fullfonderingsmodellen.
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Figur 2. Faktorer som utifrån den teoretiska referensramen förväntas påverka kommuners val att
övergå till fullfonderingsmodellen. Källa: Egen illustration.

4. Empiri
I kapitlet presenteras den information som har samlats in genom intervjuer och
från databaser. De erhållna svaren har till viss del kvantifierats för att skapa en
uppfattning om hur stor del av respondenterna som har liknande åsikter. Nyckeltalen presenteras i diagram i syfte att illustrera likheter samt skillnader mellan
blandmodellsgruppen och fullfonderingsgruppen, samt mellan kommunerna i fullfonderingsgruppen. Utöver detta presenteras en karta över var fullfonderingskommunerna är belägna samt en tabell med kommunernas invånarantal.

4.1. Intervjuer med fullfonderingskommuner
Intervjuerna genomfördes i oktober 2010 med nio ekonomichefer eller motsvarande i kommunerna Helsingborg, Härryda, Lerum, Linköping, Lund, Strömsund,
Svenljunga, Vara samt Örkelljunga 8. Respondenternas svar på intervjufrågorna9 är
sammanfattade i olika teman.

8

Fakta om kommunerna återfinns i appendix 5.
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4.1.1. Övergången från blandmodell till fullfonderingsmodell
4.1.1.1. Tidpunkt då kommunerna övergick till fullfonderingsmodellen
I figur 3 illustreras vilka år som de nio kommunerna valde att övergå till fullfonderingsmodellen.
Linköping har aldrig tilllämpat blandmodellen och
övergick till fullfonderingsmodellen 1991

2002

Vara

Lund
Lerum

2003

2004

Helsingborg
Härnösand
Svenljunga
Tranemo
Ängelholm
Örkelljunga

2005

Härryda
Höganäs
Kungälv
Strömsund

Kungsbacka
Åstorp

2006

2007

Åre

2008

2009

Figur 3. Årtal som kommunerna övergick till fullfonderingsmodellen. Källa: Egen illustration.

4.1.1.2. Införandeprocessen
Införandeprocessen av fullfonderingsmodellen varierade i kommunerna. Fyra
kommuner framhöll att de sedan lagstiftningen kom 1998 har ansett att det är fel
att inte redovisa alla skulder. En kommun började diskutera en övergång till fullfonderingsmodellen två år innan de genomförde förändringen, medan två kommuner förde diskussioner under ett års tid. I en annan kommun började förändringen diskuteras samma år. En kommun tog beslut om att övergå till fullfonderingsmodellen då de uppmärksammat att andra kommuner frångick blandmodellen, varför de inte såg några hinder för att göra samma sak. I fyra kommuner var
ekonomichefen initiativtagare till övergången. En respondent berättade att kommunens ekonomer hela tiden har ansett att det är fel att redovisa en så pass stor
skuld som en ansvarsförbindelse.
I några intervjuer framhölls några särskilda omständigheter som relevanta när
kommunerna förändrade pensionsredovisningen. En respondent menade att kom-

9

Intervjuguiderna finns i appendix 7-8.
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munen innan övergången hade god likviditet i pensionsplaceringarna samt att nästan hela pensionsförvaltningen var täckt, varför ekonomichefen fick i uppdrag att
undersöka om andra kommuner redovisade enligt fullfonderingsmodellen, vilket
var fallet. I en annan kommun möjliggjordes förändringen tack vare försäljningen
av ett energibolag. För köpeskillingen ställde kommunen ut en revers som till beloppet uppgick till ungefär samma belopp som kommunens pensionsskuld. Därmed fick kommunen en fordran som lades in i balansräkningen och i samband
med detta lades även pensionsskulden in.
Politisk majoritet hade i de flesta kommuner inte någon betydelse för beslutet. I
fem kommuner var alla helt överens oavsett partitillhörighet. I en kommun var
dock socialdemokraterna negativa till förändringen. De menade att en redovisning
enligt fullfonderingsmodellen visserligen var mer korrekt, men hävdade att eftersom inga andra kommuner redovisar på det sättet bör detta inte ske i kommunen i
fråga heller, särskilt då en sådan redovisning innebär att kommunen får mindre
resurser till olika verksamheter. Idag är dock politikerna i kommunen överens i
frågan.
När blandmodellen lagstadgades var det en kommun som aldrig övergick till att
tillämpa blandmodellen utan fortsatte att redovisa enligt fullfonderingsmodellen.
Orsakerna var att kommunen hade vant sig vid att redovisa den fullständiga pensionsskulden och det inte ansågs finnas någon anledning till att inte redovisa den
även i fortsättningen. Beslutet om att inte tillämpa lagens nya bestämmelser fattades i kommunfullmäktige där alla var överens.
4.1.1.3. Orsaker
Alla respondenter uttryckte på olika sätt att de vill redovisa en rättvisande bild av
kommunernas finansiella ställning och redovisa hela pensionsförpliktelsen i balansräkningen samt alla kostnader i resultaträkningen. En respondent förklarade
att om de istället redovisar enligt blandmodellen skulle endast 2,8 % av den totala
pensionsförpliktelsen redovisas som en skuld. Vidare går det att ifrågasätta hur
mycket redovisningen är värd om inte den största skulden redovisas i balansräkningen.
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En respondent framhöll att de under flera år arbetat med att minska låneskulden
och att de anser att det är fel att en så pass stor skuld inte redovisas i balansräkningen. Då de ville vidta åtgärder för att minska pensionsskulden och skapa en
stark ekonomi var det nödvändigt att lyfta in den i balansräkningen på grund av att
det inte är möjligt att amortera av skulden när den är dold.
En respondent trodde att det var ett politiskt ansvarstagande från det dåvarande
kommunalrådet och den politiska ledningen som var orsaken till att kommunen
övergick till fullfonderingsmodellen. Vidare ansåg respondenten att fullfonderingsmodellen är en praktisk konsekvens av att det infördes regler om god ekonomisk hushållning. Resultatmålet som kommunen har ska täcka in förändringen
av intjänade pensionsförpliktelser till och med 1997 och då är det enklare att ha ett
finansiellt mål och bokföra pensionsskulden istället för att ha ett högre finansiellt
mål och därmed behöva motivera att orsaken till det höga finansiella målet är att
inte allt bokförs. Därmed ansåg respondenten att det är såväl enklare som bättre
att bokföra allt då hänsyn måste tas till pensionsskulden i de finansiella målen.
4.1.1.4. Resultatutveckling innan övergången
Sju kommuner ansåg att de hade bra resultat åren innan övergången till fullfonderingsmodellen. En kommun menade att de positiva resultaten var ett resultat av en
god börsutveckling. Pengar hade placerats till en pensionsförvaltning och därmed
påverkades resultatet av avkastningen på pensionsförvaltningen. I motsats till dessa kommuner hade en kommun negativ resultatutveckling.
Tre respondenter ansåg inte att kommunens resultat hade någon inverkan på beslutet att förändra pensionsredovisningen. Två respondenter ansåg däremot att
resultatet påverkade beslutet. En av de sistnämnda kommunerna övergick till fullfonderingsmodellen då kommunen upptäckte att de hade ett tillräckligt bra resultat
för att kunna genomföra förändringen samt att kommande års budgetar tillät detta
utan att resurstilldelningen skulle störas. Kommunen hade antagligen inte genomfört förändringen om resultatet varit annorlunda. En av respondenterna som förklarade att resultatutvecklingen var positiv innan de övergick till fullfonderingsmodellen menade att det fanns möjlighet att genomföra denna förändring på grund
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av att resultatet utvecklades som det gjorde. Respondenten hävdade vidare att det
är tveksamt om de hade infört fullfonderingsmodellen om den ekonomiska situationen varit annorlunda.
4.1.1.5. Påverkan från andra fullfonderingskommuner
De kommuner som tidigt bytte till fullfonderingsmodellen påverkades av naturliga
skäl inte av andra kommuners pensionsredovisning. Ytterligare två respondenter
framhöll att de inte hade kontakt med andra kommuner innan de övergick till fullfonderingsmodellen, utan att det handlade mycket om egen övertygelse. En av
dessa respondenter medgav dock att viss kontakt förekom med andra kommuners
ekonomichefer. Den andra respondenten tror att de hade övergått till fullfonderingsmodellen oavsett hur andra kommuner redovisar sina pensioner. Till skillnad
från dessa ansåg två respondenter att beslutet påverkades av andra kommuners
sätt att redovisa. En av dessa respondenter talade mycket med en annan kommun
innan övergången och förändringen genomfördes samtidigt i de två kommunerna.
Den andra kommunen berättade att ett rättsfall inom Tranemo kommun hade en
stor påverkan på dem. När Tranemo kommun segrade i rättsfallet bestämde sig
kommunen i fråga för att gå över till fullfonderingsmodellen då de därmed kände
sig säkra. Respondenten tror också att om rättsfallet hade haft en annan utgång
hade politikerna i kommunen antagligen sett annorlunda på övergången.
4.1.1.6. Åsikter om införandet av blandmodellen
Blandmodellen infördes i syfte att underlätta för kommuner att klara balanskravet,
men sju respondenter uttryckte på olika sätt sitt missnöje med att blandmodellen
infördes. En respondent menade att det, i och med det dåvarande ekonomiska läget, fanns förståelse för varför blandmodellen infördes, men att den inte anses
vara en korrekt modell att tillämpa. I och med att blandmodellen skulle vara en
övergångslösning ansåg en annan respondent att detta till en början var en bra
lösning. Då blandmodellen efter tio år fortfarande är lagstadgad kan den inte betraktas som en övergångslösning. Flera respondenter menade att alla ekonomer
redan från början var emot denna lösning. Vidare framhöll tre respondenter att en
tillämpning av blandmodellen inte ger en rättvisande bild av kommunerna då den
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resulterar i att ett bättre resultat än det verkliga redovisas. En respondent menade
att en kommuns ekonomi inte blir bättre för att vissa förpliktelser inte redovisas.
Samma respondent, samt ytterligare en, ansåg att det var ett politiskt betingat beslut för att de mindre kommunerna skulle visa upp en starkare finansiell position.
Ett exempel som framkom är att staten vid tidigare tillfällen tvingats göra tvångsförvaltningar och att detta i framtiden ville undvikas.
En av respondenterna som uttryckte stort missnöje över blandmodellen ansåg att
balanskravet istället hade kunnat konstrueras på ett sätt så att kommuner till exempel under de första tre åren efter balanskravets införande inte hade behövt ha
med pensionsskulden, i och med att den tidigare inte hade inkluderats. Däremot
borde den ändå ha bokförts som en skuld. Vidare är konsekvensen av lagstiftningen att nästan hälften av Sveriges kommuner saknar eget kapital om hänsyn tas till
pensionsskulden. Respondenten menade att detta är ett samhällsproblem då det
innebär att många kommuner befinner sig i konkurs och finansierar dagens verksamhet med framtida skatteintäkter. Vidare resulterar dessa regler i att den nuvarande generationen betalar för såväl den föregående generationen som sin egen.
En respondent framhöll att blandmodellen var ett politiskt beslut och att den infördes i och med Sveriges inträde i EU. Om inte blandmodellen hade införts skulle en betydligt sämre ekonomi ha visats upp, vilket skulle ha resulterat i svårigheter vid EU-inträdet. Dessutom hade kommunerna ändå varit tvungna att anpassa
sig till balanskravet genom exempelvis nerskärningar i verksamheten.
4.1.1.7. God redovisningssed
Fem av respondenterna menade att god redovisningssed handlar om att ge en rättvis bild av redovisningen och presentera intäkter, kostnader och resultat på ett
rättvisande sätt. En av dessa respondenter inbegrep även god ekonomisk hushållning och generationsperspektivet i begreppet. Om även kommande generationer
ska kunna erhålla en bra kommunal service är det fel av kommunerna att inte stå
för dagens kostnader. Då dessa inte redovisas i resultaträkningen idag får kommunerna i framtiden stå för de kommande utbetalningarna. En respondent framhöll
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även att begreppet innebär att allt ska redovisas under rätt period och på samma
sätt från år till år för att jämförelser ska kunna genomföras.
Fem respondenter ansåg att god redovisningssed innebär att kommuner ska följa
normer, principer och lagar inom redovisningsområdet som därmed utgör praxis.
En respondent berättade att de hellre avviker och gör på ett sätt som känns korrekt
än att göra som alla andra gör och göra på ett sätt som de anser är felaktigt. En
respondent menade att kommunen är av den uppfattningen att pensionsförpliktelser ska redovisas som en skuld då detta är i linje med god redovisningssed. Två
respondenter ansåg att det inte är god redovisningssed att följa lagen. En av dessa
bedömer att lagen inte är bra samt att den strider mot andra lagar enligt vilka alla
skulder ska redovisas. En respondent påpekade att det går att ifrågasätta det faktum att en del kommuner uttryckligen går emot lagstiftningen. Vidare menade
samma respondent att lagen inte uttrycker god redovisningssed samt att det inom
alla verksamhetsområden inom privat sektor är god redovisningssed att redovisa
pensionsskulderna och att detta bör göras även inom kommunal sektor. En respondent betonade att det är viktigt att någon är före i frågorna och att de vill påverka lagstiftare och visa att de redovisar på rätt sätt.
4.1.2. Konsekvenser av ändrad pensionsredovisningsmodell
4.1.2.1. Reaktioner från andra
Sju respondenter menade att de främst har fått positiva reaktioner från omgivningen. De positiva reaktionerna har kommit från andra kommuner som överväger
att byta till fullfonderingsmodellen, studenter, banker som tycker att det är bra att
kommunen redovisar skulden, kollegor och chefer inom kommunen och ibland
från revisorer och någon enstaka kommuninvånare. Två respondenter har upplevt
negativa reaktioner från Rådet för kommunal redovisning, redovisningsexperter,
SCB samt SKL, eftersom dessa menar att lagstiftningen ska följas. Två respondenter berättade att de inte har fått några reaktioner, utöver revisorernas anmärkningar.
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Vad gäller revisorernas reaktioner på bytet av pensionsredovisningsmodell svarade alla respondenter att revisorerna inofficiellt instämmer i att det är mer rätt att
redovisa pensionsskulden. Däremot måste revisorerna på grund av sin ställning
följa lagen och de flesta respondenter nämnde att revisorerna därför gör anmärkningar i revisionsberättelsen. I en av kommunerna har revisorerna dock inte ens
noterat i revisionsberättelsen att lagen inte följs. En respondent berättade att de
inte hade genomfört förändringen om revisorerna hade varit mer negativa.
4.1.2.2. Resultatpåverkan
Flera respondenter påpekade att fullfonderingsmodellen innebär högre kostnader,
och därmed lägre resultat, än om blandmodellen tillämpas. En respondent nämnde
dock att det kommer en brytpunkt cirka 2013-2014 då fullfonderingsmodellen
övergår till att bli billigare än blandmodellen. Trots de högre kostnaderna som
fullfonderingsmodellen inledningsvis innebär, svarade sex respondenter uttryckligen att de mestadels har redovisat positiva resultat även efter övergången till fullfonderingsmodellen. En av respondenterna berättade att det inte bara är resultatet
som är positivt i kommunen utan att hela ekonomin har stärkts, bland annat då en
del av pensionsskulden har amorterats bort.
Fyra respondenter nämnde att förändrade beräkningsregler av ansvarsförbindelsen
under två år (2006/2007) hade en stor resultatpåverkan för kommuner som hade
övergått till fullfonderingsmodellen. De förändrade beräkningsreglerna innefattade dels en omvärdering av befolkningens livslängd, dels en förändrad diskonteringsränta, vilket resulterade i kostnadsökningar på flera hundra miljoner kronor.
Ett normalt år sker inga sådana förändringar och respondenterna berättade att det
blev svårt att förklara för exempelvis politiker varför kommunen skulle ha ett stort
underskott ett år på grund av förändrade beräkningsgrunder för pensionsskulden,
medan kommunen enligt balanskravsresultatet hade ett överskott på flera miljoner
kronor. I balanskravsavstämningen som alla kommuner enligt lagen måste göra
räknas nämligen pensionskostnader och realisationsvinster bort från årets resultat.
Balanskravsresultatet beräknas därmed på samma sätt för blandmodellskommuner
och fullfonderingskommuner. De förändrade beräkningsreglerna påverkade även
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storleken på blandmodellskommunernas ansvarsförbindelse, men för fullfonderingskommunerna gav detta också en stor resultatpåverkan då deras pensionsskuld
redovisas i balansräkningen.
4.1.2.3. Problematiken med olika pensionsredovisningsmodeller
Tre respondenter ansåg att det finns ett pedagogiskt problem med att kommuner
tillämpar olika redovisningsmodeller. En respondent förklarade att det är förvirrande att hantera två olika resultatmått, dels kommunens resultat som baseras på
en redovisning enligt fullfonderingsmodellen, dels det lagstadgade balanskravsresultatet. Detta leder till frågor från exempelvis politiker som har svårt att hålla isär
och förstå skillnaden mellan dessa.
Fyra respondenter nämnde jämförbarhet mellan kommunerna som ett problem.
Dock var alla respondenter överens om att jämförelser är möjliga tack vare statistiken som SCB tillhandahåller, eftersom dessa siffror är helt jämförbara då de
räknas om till ”blandmodellssiffror”. Däremot kan det bli problematiskt med jämförelser om någon samlar in årsredovisningar direkt från kommunerna och jämför
siffror mellan kommuner som redovisar enligt olika modeller. Även om det ska
framgå av redovisningsprinciperna att kommuner avviker från blandmodellen är
det inte säkert att en person som inte är insatt i kommunal redovisning noterar
detta och tar hänsyn till det vid jämförelser.
Fyra respondenter nämnde dock att det kan uppstå andra jämförbarhetsproblem
som inte direkt beror på hur ansvarsförbindelsen redovisas. Exempelvis kan
kommuner ha olika åtaganden eller en stor bolagssektor som kommunen lånar upp
pengar åt och sedan lånar vidare. Det förekommer även att vissa kommuner fonderar av pengar på resultatet för att kunna använda pengarna andra år, vilket inte
är tillåtet. En respondent berättade att ca 40-60 kommuner har börjat köpa försäkringar vilket är problematiskt eftersom det innebär att kommunerna bokföringsmässigt tar hänsyn till en del av pensionsskulden. En del kommuner gör också
avsättningar till pensionsskulden som inte motsvarar försäkringslösningar beroende på hur mycket kommunen upplever sig ha råd med – i syfte att visa ett lägre
resultat än vad de egentligen har. Visar en kommun ett högt resultat ett år kan
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problem skapas genom att omgivningen ställer krav på skattesänkningar, men
genom att göra så här kan kommunen fortfarande ha en viss press på förvaltningar. Sammanfattningsvis finns det flera sätt att redovisa på som gör att det egentligen inte längre går att jämföra kommuner utan att en utförlig analys av alla årsredovisningar genomförs.
4.1.2.4. Jämförbarhet
Alla respondenter ansåg att jämförbarhet inom offentlig sektor är relevant. Tre
respondenter menade att det framför allt är viktigt att kunna jämföra sig med
andra kommuners verksamhetsnyckeltal, det vill säga nyckeltal för exempelvis
kostnader inom skola och äldreomsorg. Däremot läggs inte alltid lika stor vikt vid
finansiella nyckeltal. Åtta respondenter uppgav att de genomför jämförelser av
både finansiella nyckeltal samt verksamhetsnyckeltal. Dessa jämförelser baseras
oftast på räkenskapsstatistiken som SCB tillhandahåller och då dessa siffror baseras på blandmodellen anses de vara jämförbara. En respondent nämnde även att de
är med i ett kvalitetsnätverk där jämförelser genomförs på kvalitetsmått. En annan
respondent nämnde ”Finansiell profil” som Kommunforskning i Väst är ansvarig
för, vilket gör det möjligt att se på kommuner från olika perspektiv; risk, kontroll,
kortsiktig beredskap samt finansiell kapacitet.
Fördelar som nämndes med jämförelserna var exempelvis att kommunerna genom
att titta på verksamhetsnyckeltal kan se verksamhetens kostnader i förhållande till
andra kommuners. Därmed kan kommuner ta lärdom av varandra. Nyckeltalsjämförelserna syftar även till att identifiera hur kommuner står sig finansiellt jämfört
med andra kommuner. I offentlig sektor är det annars svårt att veta vad exempelvis en rimlig soliditet är, eftersom en kommun trots en negativ soliditet kan fortsätta att låna från banken, i och med att en kommun inte kan gå i konkurs. För att
veta vad som är rimliga värden på nyckeltalen får kommuner istället jämföra sig
med varandra och kanske vidta åtgärder om det skulle behövas. Två respondenter
berättade att kommuner kan prata öppet med varandra då ingen konkurrenssituation föreligger. Istället försöker kommuner hjälpa varandra och dela med sig av
erfarenheter.
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Vilka kommuner som kommunerna väljer att jämföra sig med är lite olika. Tre
kommuner gör jämförelser med närliggande kommuner medan sex kommuner gör
jämförelser med kommuner som har liknande befolkningsstorlek och struktur.
Dessa ”urval” baseras oftast på SCBs grupperingar av kommunerna, exempelvis
”glesbygdskommuner” och ”större städer”. Två respondenter nämnde att de utöver detta ibland jämför sig med andra enskilda kommuner på grund av att de
kanske vet att de har en jämförbar skolverksamhet.
4.1.2.5. Förslag till en mer jämförbar kommunal redovisning
Alla nio respondenter var överens om att det krävs en ny lagstiftning om att det är
fullfonderingsmodellen som ska tillämpas för att alla kommuner ska tillämpa och
följa samma redovisningsregler för pensionsredovisningen. En respondent förklarade att även om det visserligen finns en lagstiftning nu och att vissa kommuner
inte följer den, så beror det på lagens syfte. En lag vars syfte bara är att underlätta
för kommunerna för att ”man inte har råd” och för att ”man inte klarar av att prestera ett tillräckligt bra resultat annars” fungerar inte. Om syftet däremot är att ge
en rättvisande redovisning trodde respondenten att alla skulle följa lagen. Vidare
framhöll en respondent att det eventuellt inte räcker med att förändra lagstiftningen, utan att det eventuellt bör införas någon form av böter eller annan påföljd om
lagens regler inte följs.
Sju respondenter trodde också att fler kommuner kommer att övergå till fullfonderingsmodellen de kommande åren alternativt att lagstiftningen kommer att ändras.
2013-2014 kommer det en brytpunkt då fullfonderingsmodellen blir billigare än
blandmodellen. Vid den tidpunkten blir utbetalningarna av pensionsskulden så
höga att de överstiger förändringen av pensionsskulden, vilket innebär att pensionsskulden minskar. Detta resulterar i positiva effekter på resultatet om hela
pensionsskulden har bokförts i balansräkningen. Fler kommuner förväntas då börja bokföra den eftersom det ger dem ett ökat konsumtionsutrymme.
Under intervjuerna framkom även andra förslag till hur den kommunala externredovisningen ska bli mer jämförbar. En respondent menade att pensionsskulden är
avgörande för externredovisningen på grund av dess storlek och föreslår att det
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ska finnas ett krav på att alla kommuner ska upprätta resultat- och balansräkningar
enligt både blandmodellen och fullfonderingsmodellen. Redovisar kommuner
enligt blandmodellen följer de visserligen lagen, men det ger en förskönad bild av
den finansiella ställningen och en sådan här variant skulle öka medvetenheten om
problemet, samtidigt som kommuner kan fortsätta följa lagen. Tre respondenter
ansåg att kommuner måste bli bättre på att följa rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning. Ibland redovisar kommuner enligt sina egna varianter,
vilket försvårar jämförelser. En av de tre respondenterna berättade att vissa kommuner bland annat ignorerar redovisningsreglerna för skatteintäkter och lägger in
buffertar. Vid underskott frigörs buffertarna medan de vid ett högt resultat binder
upp mer pengar i bokföringen i syfte att utjämna resultatet. Det är framför allt
viktigt att reglerna som gäller sådana här stora poster, framför allt skatteintäkter
och pensionsskulden, följs för att externredovisningen ska vara jämförbar.
En respondent menade att det är svårt att uppnå en helt jämförbar kommunal redovisning eftersom externredovisningen egentligen inte säger så mycket om hur
kommuner har presterat, då målet är att bedriva en så bra verksamhet som möjligt.
Samma respondent förklarade att många kommuner redovisar på lite olika sätt
vilket försvårar jämförelser mellan dem, men menade att det inte är något problem
så länge som det finns bra tilläggsupplysningar och noter så att redovisningens
användare kan ta hänsyn till skillnaderna. Respondentens förslag var därför att
noter och tilläggsupplysningar behöver förbättras i syfte att uppnå en mer jämförbar externredovisning.

4.2. Nyckeltalsjämförelser
I detta avsnitt presenteras resultaten från nyckeltalsjämförelserna mellan fullfonderingsgruppen och blandmodellsgruppen. Vidare presenteras nyckeltalen för
respektive kommun i fullfonderingsgruppen.
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4.2.1. Soliditet enligt balansräkningen
4.2.1.1. Genomsnittlig soliditet enligt balansräkningen
I figur 4 illustreras genomsnittlig soliditet enligt balansräkningen i blandmodellsgruppen samt fullfonderingsgruppen. Figuren visar att genomsnittlig soliditet enligt balansräkningen är något högre i fullfonderingsgruppen.

Figur 4. Genomsnittlig soliditet enligt balansräkningen för fullfonderingsgruppen respektive blandmodellsgruppen under åren 2000-2009. Källa: Egen illustration.

4.2.1.2. Soliditet enligt balansräkningen i fullfonderingsgruppen
I figur 5 presenteras soliditeten enligt balansräkningen för respektive kommun i
fullfonderingsgruppen samt medelvärdet för blandmodellsgruppen. Figuren illustrerar att soliditeten enligt balansräkningen har varierat mellan kommunerna samt
att alla 17 kommuner har haft en positiv soliditet under alla år i studien. Såväl
Lerums som Lunds soliditet sjönk kraftigt 2004 för att sedan åter öka starkt, vilket
förklarar nedgången i den genomsnittliga soliditeten under 2004 i figur 4. I figur 5
går det att urskilja att majoriteten av kommunerna i fullfonderingsgruppen hade
högre soliditet enligt balansräkningen jämfört med det genomsnittliga i blandmodellsgruppen. Åre är den enda kommunen vars soliditet enligt balansräkningen var
lägre än det genomsnittliga i blandmodellsgruppen under hela perioden.
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Figur 5. Soliditet enligt balansräkningen för respektive kommun i fullfonderingsgruppen under åren
2000-2009. Källa: Egen illustration.

4.2.2. Soliditet inklusive pensionsförpliktelser intjänade före 1998
4.2.2.1. Genomsnittlig soliditet inklusive pensionsförpliktelser intjänade
före 1998
Figur 6 visar genomsnittlig soliditet inklusive pensionsförpliktelser intjänade före
1998 i blandmodellsgruppen respektive fullfonderingsgruppen. I figuren går det
att urskilja att medelvärdet var betydligt högre i fullfonderingsgruppen än i
blandmodellsgruppen. Vidare illustreras att båda gruppernas genomsnittliga soliditet inklusive pensionsförpliktelser intjänade före 1998 genom åren har minskat
samt att den har minskat mer i blandmodellsgruppen.
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Figur 6. Genomsnittlig soliditet inklusive pensionsförpliktelser intjänade före 1998 i fullfonderingsgruppen respektive blandmodellsgruppen. Källa: Egen illustration.

4.2.2.2. Soliditet inklusive pensionsförpliktelser intjänade före 1998 i fullfonderingsgruppen
Figur 7 presenterar soliditeten inklusive pensionsförpliktelser intjänade före 1998
för respektive kommun i fullfonderingsgruppen samt medelvärdet i blandmodellsgruppen. Även detta soliditetsmått skiljde sig mycket mellan kommunerna i fullfonderingsgruppen. Figuren visar att Härnösand har haft en negativ soliditet alla
år med undantag för år 2000 samt att Strömsund har haft en negativ soliditet under
alla år som studeras. Helsingborg har sedan 2000 tillhört en av de fullfonderingskommunerna med starkast soliditet. Under åren 2008-2009 hade även Linköping
och Ängelholm en stark soliditet. I jämförelse med det genomsnittliga i blandmodellsgruppen hade alla kommuner i fullfonderingsgruppen, med undantag för
Härnösand och Strömsund under hela perioden samt Åre år 2000, högre soliditet
inklusive pensionsförpliktelser intjänade före 1998.
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Figur 7. Soliditet inklusive pensionsförpliktelser intjänade före 1998 för respektive kommun i fullfonderingsgruppen under åren 2000-2009. Källa: Egen illustration.

4.2.3. Kassalikviditet
4.2.3.1. Genomsnittlig kassalikviditet
I figur 8 illustreras genomsnittlig kassalikviditet i fullfonderingsgruppen respektive blandmodellsgruppen. Figuren visar att det inte var särskilt stora skillnader
mellan grupperna, men att kassalikviditeten under alla år med undantag för 20042005 var högre i fullfonderingsgruppen. År 2002 och 2006 var den genomsnittliga
kassalikviditeten på samma nivå i båda grupperna.
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Figur 8. Genomsnittlig kassalikviditet för fullfonderingsgruppen respektive blandmodellsgruppen
under åren 2000-2009. Källa: Egen illustration.

4.2.3.2. Kassalikviditet i fullfonderingsgruppen
I figur 9 presenteras kassalikviditeten för respektive kommun i fullfonderingsgruppen samt medelvärdet för blandmodellsgruppen. Figuren visar att Örkelljunga
under åren 2000-2001 hade betydligt högre kassalikviditet än övriga kommuner i
fullfonderingsgruppen, men sedan 2002 överensstämmer den mer med de övriga
kommunerna. Under 2002-2006 hade Åstorp högst kassalikviditet, men även i
detta fall har den sjunkit de senaste åren. Linköping var den kommun som hade
högst kassalikviditet 2009. Vidare går det att utläsa att genomsnittlig kassalikviditet i blandmodellsgruppen inte avvek från kommunerna i fullfonderingsgruppen.
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Figur 9. Kassalikviditet för respektive kommun i fullfonderingsgruppen under åren 2000-2009. Källa:
Egen illustration.

4.2.4. Resultatandel i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag
4.2.4.1. Genomsnittlig resultatandel i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag
Figur 10 illustrerar genomsnittlig resultatandel i förhållande till skatteintäkter och
generella statsbidrag i fullfonderingsgruppen respektive blandmodellsgruppen.
Från figuren går det att urskilja att medelvärdet var något högre i fullfonderingsgruppen samt att den genomsnittliga resultatandelen följde ungefär samma utveckling i de två grupperna.
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Figur 10. Genomsnittlig resultatandel i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag för
fullfonderingsgruppen respektive blandmodellsgruppen under åren 2000-2009. Källa: Egen illustration.

4.2.4.2. Resultatandel i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag i fullfonderingsgruppen
I figur 11 presenteras resultatandelen i förhållande till skatteintäkter och generella
statsbidrag för respektive kommun i fullfonderingsgruppen tillsammans med medelvärdet i blandmodellsgruppen. Från figuren går det att utläsa att resultatandelen
har följt en liknande trend i alla kommuner trots att variationer existerar. År 2000
hade Kungsbacka, Svenljunga och Härnösand en negativ resultatandel. Åren därefter har resultatandelen i dessa kommuner utvecklats i positiv riktning några år
och i negativ riktning andra år. År 2009 var dock resultatandelen i Svenljunga och
Härnösand åter negativ. Örkelljunga var den kommun som hade högst resultatandel 2009.
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Figur 11. Resultatandel av skatteintäkter och generella statsbidrag för respektive kommun i fullfonderingsgruppen under åren 2000-2009. Källa: Egen illustration.

4.2.5. Resultat per invånare
4.2.5.1. Genomsnittligt resultat per invånare
I figur 12 presenteras genomsnittligt resultat per invånare i fullfonderingsgruppen
respektive blandmodellsgruppen. Figuren illustrerar att resultatet per invånare var
högre i fullfonderingsgruppen under de 10 år som presenteras. Vidare går det att
utläsa att resultat per invånare har följt samma trend i båda grupperna under nästan alla år.
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Figur 12. Genomsnittligt resultat per invånare i fullfonderingsgruppen respektive blandmodellsgruppen under åren 2000-2009. Källa: Egen illustration.

4.2.5.2. Resultat per invånare i kommuner med fullfonderingsmodellen
I figur 13 illustreras resultat per invånare i kommuner som redovisar enligt fullfonderingsmodellen. Från figuren går det att utläsa att de flesta kommunernas
resultat per invånare var mellan 0 och ca 2500 kr. Några av undantagen är Härnösand vars resultat per invånare var negativt 2000, 2001 samt 2009, och Åstorp
som hade negativa resultat 2006-2008. De två kommuner som avvek mest från de
övriga var Helsingborg och Linköping som redovisade betydligt bättre resultat
2005-2008. År 2009 var Linköping dock den kommun som presenterade lägst
resultat.
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Figur 13. Resultat per invånare i respektive kommun i fullfonderingsgruppen åren 2000-2009. Källa:
Egen illustration.

4.3. Fullfonderingskommunernas storlek mätt som antal invånare
I tabell 3 presenteras en sammanställning av de 17 fullfonderingskommunerna,
respektive kommuns befolkningsstorlek samt vilken plats de har i SCBs befolkningsstatistik. Tabellen åskådliggör att det ur ett befolkningsperspektiv var stor
spridning mellan de kommuner som redovisar enligt fullfonderingsmodellen. Såväl Linköping som Helsingborg tillhör Sveriges 10 största kommuner medan Örkelljunga däremot kan räknas till en av Sveriges mindre kommuner.
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Tabell 3. Fullfonderingskommunernas befolkningsstorlek och plats i befolkningsstatistiken

Kommun

Befolkningsantal Plats i befolkningsstatistiken

Linköping
Helsingborg
Lund
Kungsbacka
Kungälv
Ängelholm
Lerum
Härryda
Härnösand
Höganäs
Vara
Åstorp
Strömsund
Tranemo
Svenljunga
Åre
Örkelljunga

144 500
128 227
109 178
73 763
40 610
39 057
38 253
33 981
24 670
24 448
15 776
14 688
12 295
11 613
10 281
10 258
9 635

5
9
12
27
55
59
61
71
101
102
139
155
181
188
210
212
223

Källa. Egen illustration.

4.4. Påverkan från grannkommuner
Figur 14 är en karta som visar var kommunerna i fullfonderingsgruppen är belägna. Kartan gör det möjligt att identifiera om kommunerna är koncentrerade i någon särskild del av Sverige. Från kartan går det att urskilja att en övervägande
majoritet av kommunerna som tillämpar fullfonderingsmodellen är belägna i västra Skåne samt i Göteborgsområdet. Vidare är tre av dessa kommuner belägna i
södra Norrland. Den enda kommun som inte kan anses ligga nära någon annan
kommun i fullfonderingsgruppen är Linköping.
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Figur 14. Karta över Sverige, där fullfonderingskommunerna är markerade med prickar. Källa: Egen
bearbetning.

5. Analys
I kapitlet analyseras och tolkas den insamlade empirin utifrån den teoretiska referensramen i syfte att förstå varför några kommuner väljer att frångå de pensionsredovisningsregler som lagen föreskriver.
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5.1. Orsaker till kommuners avsteg från den lagstadgade pensionsredovisningen
Tänkbara orsaker till varför några kommuner inte följer lagens föreskrifter om en
pensionsredovisning enligt blandmodellen analyserades utifrån redovisningsteorier, rättvisande bild, resultat samt finansiella nyckeltal.
5.1.1. Förklaringar utifrån redovisningsteori
Positiv och institutionell redovisningsteori har i tidigare forskning ansetts kunna
förklara varför organisationer väljer att redovisa på ett visst sätt (Falkman & Tagesson, 2008; Collin et al, 2009). Enligt Collin et al (2009) har de två teorierna
mycket gemensamt, men positiv teori tillför principal-agent problemet som en
ytterligare aspekt medan institutionell teori framhåller betydelsen av starka professionella yrkesgrupper. Denna studies resultat indikerar att de två teorierna även
i detta fall kan bidra med en förklaring till varför vissa kommuner redovisar enligt
fullfonderingsmodellen.
5.1.1.1. Positiv redovisningsteori
Watts och Zimmermans (1990) grundantagande inom positiv redovisningsteori
om att individer agerar utifrån egenintresse, skulle kunna appliceras på kommunernas agerande. När kommuner tillämpar fullfonderingsmodellen innebär det att
ett lägre resultat samt högre skulder redovisas, vilket resulterar i att kommunerna
framställs på ett mindre fördelaktigt sätt jämfört med om blandmodellen tillämpas. Att redovisa ett lägre resultat kan ur ett skatteperspektiv vara gynnsamt då det
kan minska risken för krav på skattesänkningar, vilket därmed minskar risken för
lägre intäkter. Ur detta perspektiv kan därmed kommuners egenintressen anses
vara en orsak till att några kommuner redovisar enligt fullfonderingsmodellen då
de vill fortsätta att erhålla så stora intäkter som möjligt i syfte att finansiera verksamheten. Detta stöds av det faktum att fullfonderingsgruppen i genomsnitt har
starkare finansiell ställning än vad blandmodellsgruppen har.
Under intervjuerna framkom dock att respondenterna framför allt anser att det är
viktigt att presentera en rättvisande bild av kommunernas ekonomi, vilket tyder på
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att de snarare antar ett användarperspektiv. Trots att respondenternas svar går att
tolka som att användarna är i fokus när kommuner tar beslut om att övergå till
fullfonderingsmodellen, går det ur detta teoretiska perspektiv inte att helt utesluta
att det även kan finnas egenintressen hos initiativtagare och beslutsfattare inom
kommunerna. Incitamenten bör dock inte vara desamma som i privat sektor, där
exempelvis ledningens lön eller bonus kan vara kopplad till företagets resultat
(Watts & Zimmerman, 1978). Där kan det finnas incitament att redovisa på ett
sådant sätt att resultatet samt aktievärdet blir så högt som möjligt, i syfte att erhålla en hög kompensation.
Något som dock talar emot att positiv redovisningsteori kan förklara varför alla
kommuner inte följer lagstiftningen är att förändringen innebär en ”risk” för
kommunerna, då det inte är möjligt att förutsäga omgivningens reaktioner på den
förändrade redovisningen. I och med att kommunerna utsätter sig för denna risk,
kan det vara ett argument som går emot att individer agerar efter det egenintresse
som Watts och Zimmerman (1990) talar om. Detta risktagande drabbar såväl
kommunerna som helhet samt individerna inom kommunerna. Då kommuner är
politiska organisationer och väljer att frångå lagstiftningen som är införd av den
egna yrkesgruppen, kan det innebära en risk att gå emot den egna yrkesgruppens
beslut som tagits högre upp eftersom att de verksamma i kommunen därmed kan
riskera sina karriärer.
5.1.1.2. Institutionell redovisningsteori
Institutionell redovisningsteori kan tillsammans med positiv redovisningsteori
bidra till att förklara varför kommuner väljer att redovisa enligt fullfonderingsmodellen. Vidare skulle den kommunala pensionsredovisningens historiska utveckling delvis kunna förklaras av DiMaggios och Powells (1983) tre institutionella
mekanismer.
5.1.1.2.1. Den tvingande mekanismen
Blandmodellens införande i lagen kan tolkas som en tvingande mekanism. I och
med kommunernas beroende av staten kan en ny reglering, exempelvis den för51

ändrade pensionsredovisningen, resultera i att kommuner känner ett direkt tvång
att byta modell. Trots att blandmodellen lagstadgades ansåg majoriteten av respondenterna att blandmodellen inte var en lämplig modell i syfte att hjälpa kommunerna att uppfylla balanskravet, vilket styrker antagandet att kommunerna uppfattar blandmodellen som en påtvingad modell.
5.1.1.2.2. Den mimetiska mekanismen
Den fortsatta utvecklingen inom kommunernas pensionsredovisning kan ur ett
institutionellt perspektiv ha påverkats av den mimetiska och den normativa mekanismen. Under 2000-talet har fler och fler kommuner valt att frångå lagen för att
istället redovisa enligt fullfonderingsmodellen, vilket skulle kunna förklaras av
den mimetiska mekanismen som enligt DiMaggio och Powell (1983) innebär att
den osäkerhet som finns i en organisations omgivning uppmuntrar den till att imitera andra organisationer. Det faktum att blandmodellen innebär att kommuner har
en stor oredovisad skuld kan upplevas som en osäkerhet då det inte tydligt framgår hur kommunernas ekonomi påverkas av hela pensionsskulden.
En osäkerhet kan även anses finnas vad gäller kommunernas verkliga resultat och
finansiella ställning. En respondent framhöll att nästan hälften av Sveriges kommuner befinner sig i konkurs om hänsyn tas till pensionsskulden samt att dagens
verksamhet finansieras av framtida skatteintäkter. Kommuner som väljer att tilllämpa fullfonderingsmodellen kan anses hantera denna osäkerhet i och med att
pensionsskulden redovisas i balansräkningen. Den osäkerhet som en kommun kan
uppleva kan möjligtvis bidra till att kommuner imiterar andra kommuner som
redan tillämpar fullfonderingsmodellen i syfte att hantera osäkerheten.
5.1.1.2.3. Den normativa mekanismen
Den normativa mekanismen uppstår när individer i en yrkesgrupp strävar efter att
få genomslag för sina idéer (DiMaggio & Powell, 1983). Flera respondenter menade att ekonomer ända sedan blandmodellens införande har varit emot den då
den resulterar i att en missvisande bild av kommunernas finansiella ställning presenteras. Under intervjuerna framkom det också att det i flera kommuner var eko52

nomicheferna som tog initiativet till att övergå till fullfonderingsmodellen. Respondenternas svar tyder på att ekonomer anser att det är viktigt att redovisningen
ger en rättvisande bild av kommunernas resultat och finansiella ställning och att
ekonomernas åsikter möjligtvis kan sägas driva förändringen mot att fler kommuner väljer att redovisa enligt fullfonderingsmodellen. Detta kan betraktas som att
pensionsredovisningen påverkas av den normativa mekanismen som DiMaggio
och Powell (1983) nämner då en hel yrkesgrupp strävar efter att tillsammans definiera villkoren och metoderna i ekonomers yrkesverksamhet. Yrkesgruppens betydelse för valet av redovisningsmodell är något som även Collin et al (2009)
framhåller.
Den normativa mekanismen, som enligt DiMaggio och Powell (1983) är viktig för
att förstå institutionaliseringen, kan även relateras till ett svar från en respondent
som menade att det är viktigt att någon är före i frågorna, varför kommunen i fråga tillämpar fullfonderingsmodellen med förhoppningen om att påverka lagstiftare
att förändra lagen. Bergevärn, Mellemvik och Olson (1995) menar att även om
normsystemet, som i det här fallet förespråkar blandmodellen, ska styra kommunernas praktiska pensionsredovisning, kan normsystemet i vissa fall anpassa sig
efter hur redovisningen sker i praktiken. Därmed är det inte omöjligt att fullfonderingskommunernas agerande så småningom kan resultera i en förändrad pensionsredovisningslagstiftning. Under intervjuerna framkom att majoriteten av respondenterna anser att lagstiftningen bör förändras, vilket de också förväntar sig kommer att ske i takt med att fler kommuner antas övergå till att redovisa enligt fullfonderingsmodellen. Samtidigt är författarnas uppfattning att det verkar finnas en
allmän acceptans att lagens föreskrifter i detta avseende inte följs, vilket kan resultera i att fler kommuner väljer att övergå till fullfonderingsmodellen i framtiden.
5.1.1.2.4. Den institutionella omgivningens påverkan
Av figur 13 i empiriavsnittet framgår att de flesta kommuner i fullfonderingsgruppen är geografiskt koncentrerade kring vissa regioner i sydvästra Sverige och
i södra Norrland. Trots den geografiska koncentrationen ansåg majoriteten av
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kommunerna i fullfonderingsgruppen att valet att övergå till fullfonderingsmodellen inte påverkades av andra kommuners beslut. Det faktum att kommuner som
redovisar enligt fullfonderingsmodellen är geografiskt koncentrerade kring vissa
regioner kan relateras till Da Costa Carvalho et als (2007) resultat som visar att
kommuners regelefterlevnad är högre när grannkommunerna också följer redovisningsregler. Detta kan tolkas som att graden av kommuners regelefterlevnad tenderar att likna grannkommunernas. Med tanke på den geografiska koncentrationen
verkar det också märkligt om inget samband existerar mellan närliggande kommuner som tillämpar fullfonderingsmodellen och beslutet att övergå till fullfonderingsmodellen.
Under intervjuerna framkom att två kommuner påverkades av andra kommuner i
fullfonderingsgruppen, vilket stödjer DiMaggios och Powells (1983) teori om att
organisationer som verkar i samma kontext tenderar att bli mer lika varandra. Respondenterna påtalade även att många kommuner i fullfonderingsgruppen har
kontakt med varandra. Även detta kan förklara att grannkommuner tenderar att
likna varandra då organisationer enligt Meyer och Scott (1983; se Bergevärn,
Mellemvik & Olson, 1995) förändras och anpassar sig till ideologier i den institutionella omgivningen. När ekonomichefer i fullfonderingsgruppen träffas finns
därmed en möjlighet att de får samma syn på hur redovisningen ska upprättas.
5.1.2. Rättvisande bild och god redovisningssed
Respondenternas svar tyder på att den främsta och i princip enda orsaken till att
kommunerna väljer att redovisa enligt fullfonderingsmodellen är att de vill redovisa en rättvisande bild av kommunernas finansiella ställning. En respondent berättade att om de istället skulle redovisa enligt blandmodellen skulle endast 2,8 %
av pensionsförpliktelsen redovisas som en skuld. Exemplet belyser vilken stor
ekonomisk betydelse valet av pensionsredovisningsmodell har på kommunernas
finansiella ställning och den rättvisande bilden. Respondenternas svar kan dessutom relateras till Parker och Nobes (1991) som menar att en orsak till varför upprättade regler inte följs kan vara att de inte ger en rättvisande bild av organisatio-
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nens redovisning. Detta överensstämmer också med den kritik som blandmodellen
har fått utstå sedan införandet.
Flera respondenter anser att god redovisningssed är synonymt med rättvisande
bild, vilket kan bero på att inget av begreppen har en tydlig definition. För de flesta respondenter innebär rättvisande bild att intäkter, kostnader, skulder, tillgångar
och resultat ska presenteras på ett korrekt och sanningsenligt sätt. Detta synsätt
liknar den brittiska synen på begreppet rättvisande bild (true and fair view) som
enligt Cowen (1965) bland annat innebär att redovisningen ska vara riktig och inte
ge ett felaktigt intryck av organisationers finansiella ställning. Därmed är författarnas uppfattning att respondenterna inte anser att rättvisande bild likställs med
att lagar och standards ska följas, vilket är en utbredd uppfattning i USA (Parker
& Nobes, 1991; Cowen, 1965). Om respondenterna skulle vara av den uppfattningen att rättvisande bild är synonymt med att lagar ska följas, skulle de antagligen inte besluta om att frångå den pensionsredovisning som föreskrivs i lagen.
5.1.3. Påverkan från revisorer
Under intervjuerna framkom att revisorerna i olika stor utsträckning i revisionsberättelsen kommenterat att lagens föreskrifter angående pensionsredovisning inte
följs av kommunerna. Åtta av kommunerna har fått anmärkningar på att lagen inte
följs medan revisorerna i en kommun inte har påpekat detta. Trots anmärkningarna nämnde alla respondenter att revisorerna inofficiellt instämmer i att det är mer
korrekt att redovisa hela pensionsskulden i balansräkningen. Då revisorerna också
är ekonomer delar de antagligen uppfattningen om att blandmodellen inte ger en
rättvisande bild av kommunens ekonomi, varför det finns en möjlighet att de kan
ha förståelse för kommunekonomernas strävan efter att förändra pensionsredovisningen. Som framgår i empirin berättade en respondent att om revisorerna hade
varit alltför negativa mot beslutet att redovisa enligt fullfonderingsmodellen hade
kommunen inte genomfört förändringen. Därmed är det möjligt att en kommuns
revisorer har en indirekt påverkan på kommunernas beslut i frågan. Detta är i linje
med resultat från Falkman och Tagesson (2008), vars resultat tyder på att olika
revisionsbolag har olika inställning till hur väl regler ska följas, samt Parker och
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Nobes (1991) resultat som tyder på att avsteg från regler ibland görs efter revisorers inrådan.
5.1.4. Resultatets påverkan
Under intervjuerna framkom att sex kommuner hade bra resultat åren innan de
övergick till fullfonderingsmodellen, medan en respondent nämnde att kommunens resultatutveckling var negativ. Att kommunerna i fullfonderingsgruppen har
haft positiva resultat bekräftas av figur 11 och 12 som presenteras i empiriavsnittet, där det går att utläsa att resultat per invånare var positivt för majoriteten av
dessa kommuner under de flesta av åren som studerades, samt att genomsnittligt
resultat per invånare var högre i kommuner som redovisar enligt fullfonderingsmodellen. Detta styrker antagandet om att kommuner som redovisar enligt fullfonderingsmodellen har en starkare ekonomi än kommuner som tillämpar blandmodellen.
Trots att de två figurerna med resultat per invånare visar att kommunerna i fullfonderingsgruppen hade högre resultat per invånare jämfört med kommunerna i
blandmodellsgruppen, rådde det delade meningar om resultatets påverkan på valet
att övergå till fullfonderingsmodellen. Tre respondenter ansåg att kommunens
resultat inte inverkade på beslutet, medan två respondenter ansåg att det hade en
viktig påverkan. Trots att fullfonderingsmodellen har en negativ påverkan på resultatet, nämnde sex respondenter att de under de flesta åren sedan de övergick till
fullfonderingsmodellen har haft positiva resultat.
5.1.5. Finansiella nyckeltal
Från diagrammen som presenteras i empiriavsnittet går det att utläsa att nyckeltalen genomsnittlig soliditet enligt balansräkningen, genomsnittlig soliditet inklusive pensionsförpliktelser intjänade före 1998 samt genomsnittlig resultatandel av
skatteintäkter och generella statsbidrag var högre i fullfonderingsgruppen än i
blandmodellsgruppen under alla år under perioden 2000-2009. Samma mönster är
dock inte möjligt att urskilja för kassalikviditeten, där den under några år var lägre
i fullfonderingsgruppen. Nyckeltalsjämförelserna mellan de två grupperna, med
undantag för kassalikviditeten, styrker därmed antagandet om att kommuner som
56

tillämpar fullfonderingsmodellen har bättre ekonomi, vilket överensstämmer med
resultaten från Gustavsson och Laangs (2007) studie.
Diagrammen över respektive fullfonderingskommuns nyckeltal visar dock att det
finns stora skillnader mellan kommunerna. Exempelvis var Åres soliditet enligt
balansräkningen lägre än såväl övriga kommuner i fullfonderingsgruppen som
genomsnittet i blandmodellsgruppen. Detta skulle dock kunna förklaras av att
kommunen övergick till fullfonderingsmodellen så sent som 2009. Ett annat exempel är diagrammet över kasslikviditeten, vilket visar att många fullfonderingskommuner hade sämre kassalikviditet än vad genomsnittet var för blandmodellsgruppen, men att det var vissa kommuner, exempelvis Örkelljunga och Åstorp,
som höjde medelvärdet för fullfonderingsgruppen. Därmed går det inte att säga att
alla kommuner i fullfonderingsgruppen hade bättre ekonomi än kommunerna i
blandmodellsgruppen, även om alla medelvärden tyder på det.
5.1.5.1. Jämförbarhet
Nyckeltalsjämförelserna och därmed även slutsatserna i denna studie bygger på att
den kommunala redovisningen är jämförbar 10. Respondenterna var överens om att
jämförelser mellan kommuner är viktiga i syfte att se hur de presterar jämfört med
andra kommuner samt för att uppnå högre effektivitet. Detta överensstämmer med
Siverbo och Johanssons (2006) studie där svenska kommuners tillämpning av
nyckeltalsjämförelser analyserades. Även andra användare kan ha ett intresse av
att jämföra kommunernas ekonomi, exempelvis medborgare (RKR, 2010; Brusca
& Montesinos, 2006), banker (Brusca Alijardes, 1997; Brusca & Montesinos,
2006), kommunfullmäktige, staten samt andra kommuner (RKR, 2010). Jämförelserna kan dock försvåras i de fall en årsredovisning som tillhandahålls av en
kommun som redovisar enligt fullfonderingsmodellen jämförs med en årsredovisning av en kommun som tillämpar blandmodellen, i och med att såväl resultat som
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Det förutsätts i studien att den kommunala redovisningen i olika kommuner är jämförbar, förut-

satt att redovisningen baseras på samma pensionsredovisningsmodell, vilket är fallet i SCBs databaser.
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skulder påverkas av hur pensionerna redovisas. Trots detta anser majoriteten av
respondenterna att så länge jämförelserna utgår från den statistik som tillhandahålls av SCB, vilka baseras på blandmodellssiffror, kan redovisningen anses vara
jämförbar och tillämpningen av två olika pensionsredovisningsmodellerna orsakar
inga problem.
Siverbo och Johanssons (2006) resultat visar dock att vissa kommuner upplever
problem med att hitta jämförbara kommuner till sina nyckeltalsjämförelser. Cohen
(2008) hävdar dessutom att enskilda kommuners nyckeltal påverkas av olika faktorer i kommunernas omgivning, exempelvis geografiskt läge, befolkningsstorlek
samt näringsliv i regionen, vilket resulterar i att jämförelser inom offentlig verksamhet endast bör göras med kommuner med liknande förutsättningar. Under intervjuerna framkom att detta är något som kommunerna ofta tar hänsyn till vid
sina jämförelser. Exempelvis svarade tre respondenter att jämförelser genomförs
med närliggande kommuner, det vill säga kommuner med liknande geografiskt
läge. Vidare svarade sex respondenter att jämförelser görs med kommuner med
liknande befolkningsstorlek och en liknande struktur. Dessa jämförelser baseras
oftast på SCBs indelningar av kommunerna, exempelvis glesbygdskommuner och
större städer. Med utgångspunkt från Cohens (2008) studie kan detta alltså anses
vara helt jämförbart. Att enbart genomföra nyckeltalsjämförelser på jämförbara
kommuner är dock något som inte har beaktats i denna studies nyckeltalsjämförelser, vilket kan ha påverkat resultaten.
Under intervjuerna framkom att det även finns andra problem vid jämförelser
mellan kommuner. Respondenterna berättade att kommuner exempelvis kan ha
olika åtaganden och att några kommuner gör avsättningar till pensionsskulden
vissa år i syfte att redovisa ett lägre resultat för att undvika krav på skattesänkningar. En av respondenterna menade att det egentligen inte går att jämföra Sveriges kommuner utan att verkligen analysera alla årsredovisningar. I studiens inledande skede antog författarna att jämförbarhet skulle vara det största problemet
med två redovisningsmodeller. Under studiens gång framkom att problematiken
med två olika modeller inte verkar vara så stor som förväntat. Dock visade det sig
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att det finns andra jämförbarhetsproblem inom offentlig sektor, vilka inte heller
beaktades vid nyckeltalsjämförelserna.

5.2. Faktorer som inte kan förklara valet av pensionsredovisningsmodell
Respondenternas svar tyder på att den politiska majoriteten i de flesta fall inte
hade någon betydelse för beslutet, vilket överensstämmer med resultat från Falkman och Tagessons (2008) studie där de kom fram till att en kommuns benägenhet att följa redovisningsregler inte påverkas av om kommunen har samma politiska majoritet som den i riksdagen. Dessutom visar tidigare studier att det kan
finnas ett samband mellan regelefterlevnad och kommunens befolkningsstorlek.
Enligt Falkman och Tagesson (2008) finns ett positivt samband mellan antal invånare och hur väl regler följs, medan Da Costa Carvalho et als (2007) resultat däremot visar att större kommuner, mätt som antal invånare, är sämre på att följa
regler. Resultaten från dessa två studier skiljer sig dock från författarnas resultat,
där något sådant samband inte kan identifieras då det är en stor variation vad gäller fullfonderingskommunernas befolkningsantal. Därmed är det inte möjligt att
dra någon slutsats om att kommuner som tillämpar fullfonderingsmodellen generellt sett är större eller mindre i jämförelse med kommuner som redovisar enligt
blandmodellen.

5.3. Sammanfattande bild av analysen
I analysen framkommer att många av de faktorer som i teorin antas förklara hur
kommuner väljer att redovisa även kan förklara varför några kommuner väljer att
övergå till fullfonderingsmodellen. Dessa faktorer sammanfattas i figur 15.
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Figur 15. Faktorer som påverkar kommunerna vid beslutet om att övergå till att redovisa enligt fullfonderingsmodellen. Källa: Egen illustration.

6. Slutsatser och fortsatt forskning
I kapitlet presenteras studiens slutsatser som baseras på insamlad empiri och
befintlig teori. Därigenom besvaras studiens två frågeställningar som presenteras
i det inledande kapitlet. Slutligen framförs kritik mot studien samt förslag på fortsatt forskning.

6.1. Slutsatser
Studiens övergripande syfte var att försöka förstå orsakerna till varför organisationer väljer att frångå de redovisningsregler som lagen föreskriver. Enligt tidigare
studier kan positiv och institutionell redovisningsteori bidra till att förklara detta,
vilket även resultaten från denna studie visar. Kommuners beslut att tillämpa fullfonderingsmodellen skulle kunna förklaras av att kommunerna agerar i egenintresse då kommunerna, vid en tillämpning av fullfonderingsmodellen, redovisar
ett lägre resultat jämfört med om blandmodellen tillämpas, vilket kan vara ett sätt
för kommunerna att undvika krav på skattesänkningar. Därmed kan positiv redovisningsteori till viss del förklara beslutet att övergå till fullfonderingsmodellen.
Dock kan kommunerna främst anses anta ett användarperspektiv då respondenter-
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na framhöll att de vill presentera en rättvisande bild av kommunernas finansiella
ställning.
Tillsammans med positiv teori kan institutionell teori, och framför allt den normativa mekanismen, bidra med en förklaring till kommunernas agerande. Under intervjuerna framkom det tydligt att en rättvisande redovisning är något som ekonomerna i kommunerna strävar efter att uppnå. Detta angavs även som den främsta orsaken till övergången, vilket överensstämmer med den kritik som tidigare
framförts mot blandmodellen. Denna strävan, som verkar delas av individer i yrkesgruppen, kan sägas vara den mekanism som driver förändringen av pensionsredovisningen i svenska kommuner.
Även den institutionella kontexten kan bidra med en förklaring till varför några
kommuner redovisar enligt fullfonderingsmodellen. Resultaten visar att det finns
ett geografiskt kluster av fullfonderingskommuner i södra Sverige, vilket tyder på
att kommunerna påverkas av hur närliggande kommuner väljer att redovisa pensionsskulden.
Studien syftade även till att undersöka om det existerar något samband mellan
kommuners val av pensionsredovisningsmodell samt deras finansiella ställning.
Bland respondenterna rådde det delade meningar om huruvida kommunernas resultatutveckling påverkade beslutet eller inte. Nyckeltalsjämförelserna visade däremot att det finns ett samband mellan pensionsredovisningsmodell och kommunernas finansiella ställning. Fullfonderingsgruppen hade i genomsnitt både högre
soliditet och resultatandel jämfört med blandmodellsgruppen. Dessa resultat överensstämmer med Gustavsson och Laangs (2007) resultat.
Vidare undersöktes sambandet mellan pensionsredovisningsmodell och befolkningsstorlek respektive pensionsredovisningsmodell och geografiskt läge. Resultaten tyder på att det inte går att dra någon slutsats om att fullfonderingskommuner generellt är större eller mindre jämfört med blandmodellskommuner, vilket
avviker från resultaten i tidigare studier (se Falkman & Tagesson, 2008; Da Costa
Carvalho et al, 2007). Däremot verkar det finnas ett samband mellan pensionsre-
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dovisningsmodell och geografiskt läge, då en övervägande majoritet av kommunerna som tillämpar fullfonderingsmodellen är belägna i sydvästra Sverige.
Inom den närmaste framtiden tror respondenterna att fler och fler kommuner
kommer att övergå till fullfonderingsmodellen i takt med att den så småningom
blir billigare att tillämpa i jämförelse med blandmodellen. Även om syftet med
studien inte är att försöka förutsäga vilka kommuner som kommer att övergå till
fullfonderingsmodellen härnäst, kan det utifrån ovanstående slutsatser antas vara
kommuner med en stark finansiell ställning som är belägna i närheten av andra
fullfonderingskommuner och som har mycket kontakt med andra kommuner som
redovisar enligt fullfonderingsmodellen.

6.2. Kritik mot studien
Kritik kan på flera sätt riktas mot den studie som har genomförts. I studien påverkades resultat och analys av författarnas egna värderingar och tolkningar. Exempelvis har respondenternas svar till stor del klassificerats under olika teman och
”kvantifierats” beroende på hur författarna uppfattade respondenternas svar, vilket
påverkade analysen.
Annan kritik kan riktas mot de frågor som ställdes under intervjuerna. En fråga
berörde rättvisande bild och dess betydelse vid övergången till fullfonderingsmodellen. Frågans formulering kan till viss del anses vara ledande och vara orsaken
till att alla respondenter besvarade frågan på ungefär samma sätt. Ytterligare en
fråga som bör ha formulerats annorlunda är frågan som handlade om kommunerna
hade bra resultat åren innan beslut togs om att övergå till fullfonderingsmodellen.
Flera respondenter svarade att de hade bra resultat innan beslutet togs. ”Bra resultat” är dock ett relativt begrepp och respondenterna kan ha olika uppfattningar om
vad som är bra. Därmed kan kritik riktas mot att författarna under intervjuerna
dels inte definierade vilket resultat som åsyftades, det vill säga resultat enligt fullfonderingsmodellen eller balanskravsresultat, dels inte definierade vad som kan
anses vara ett bra resultat.
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Ytterligare en aspekt att beakta är de svårigheter som finns med att jämföra kommuner. Kommuner skiljer sig mycket från varandra, bland annat vad gäller befolkningsstorlek, geografiskt läge, olika verksamheter samt närheten till storstäder. Därmed kan exempelvis kostnader och skulder variera mycket mellan kommuner, vilket försvårar jämförelser. Vidare påverkar tillämpningen av olika redovisningsregler, utöver olika pensionsredovisningsmodeller, jämförbarheten. Inget
av detta beaktas i nyckeltalsjämförelserna.

6.3. Fortsatt forskning
Under studiens gång uppkom flera intressanta frågeställningar som kan vara intressanta att undersöka. Många respondenter tror att fler kommuner kommer att
övergå till att redovisa enligt fullfonderingsmodellen, varför det vore intressant att
göra en liknande studie om några år och se om fullfonderingsmodellen blir vanligare att tillämpa samt om lagstiftningen har förändrats. Samtidigt vore det intressant att även intervjua kommuner som redovisar enligt blandmodellen i syfte att
undersöka dessa kommuners syn på blandmodellen samt hur de ser på att några
kommuner redovisar pensioner enligt fullfonderingsmodellen. Utöver kommuner
kan nyckelpersoner inom det kommunala redovisningsområdet intervjuas för att
få ytterligare en aspekt på pensionsredovisningen. En annan intressant aspekt är
att undersöka om kommunernas politiska stabilitet, det vill säga om samma politiska majoritet sitter kvar vid makten under flera mandatperioder, har någon påverkan på beslutet att övergå till fullfonderingsmodellen.
Författarna antog inledningsvis att tillämpningen av två olika pensionsredovisningsmodeller innebär problem för jämförbarheten, men detta ansåg respondenterna inte vara något större problem tack vare statistik som SCB tillhandahåller.
Under intervjuerna framkom dock att det finns andra problem vid jämförelser
mellan kommuner, exempelvis att kommuner ibland redovisar lite som de vill
samt att pensionerna finansieras på olika sätt, varför det vore intressant att undersöka andra jämförbarhetsproblem inom offentlig sektor.
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Örkelljunga kommuns årsredovisning 2009
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APPENDIX 1: Pensionssystemet
Pension kan betraktas som uppskjuten lön då inte hela lönen betalas ut under den
yrkesverksamma tiden, utan en del hålls inne mot ett löfte om framtida pension
(Bjørnstad & Kruse, 1994). Därmed är pensionen som en försäkring för den äldre
generationen, samtidigt som den fördelar risker för olika livslängder (Stjernborg,
2008). Stat, kommuner och landsting garanterar att pensioner kan betalas ut i
framtiden genom möjligheten att ta ut skatt (ibid). Pensionen består av allmän
pension, tjänstepension samt privat pensionssparande, vilket illustreras i figur 16.

Figur 16. Pensionens 3 delar. Källa: Egen illustration.

Allmän pension
En stor del av pensionen utgörs av den allmänna pensionen (Stjernborg, 2008)
som arbetstagare har rätt till enligt lag och som betalas ut av pensionsmyndigheten
(KPA Pension, 2010a). I allmän pension ingår inkomstpension11 och premiepension (ibid). För personer med låg eller ingen inkomst finns även en garantipension
(ibid). Den allmänna pensionen bestäms av individens livsinkomst, vilket betyder
att individens inkomst som denne betalar skatt på ger pension (PPM, 2010). Det
som sparas in kallas pensionsrätt där en viss del betalas in via skatt och en annan

11

Betalas ut av Försäkringskassan och grundas på den sammanlagda livsinkomsten.
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del betalas in i form av arbetsgivaravgifter av arbetsgivaren (ibid). Av den pensionsgrundande inkomsten är den sammanlagda pensionsrätten 18,5 %, varav 16
% går till inkomstpensionen och 2,5 % till premiepensionen (ibid). Den del som
går till premiepensionen sätts in på ett individuellt pensionskonto som sköts av
Premiepensionsmyndigheten (SPV, 2006). För den pensionsgrundande inkomsten
finns ett inkomsttak som innebär att inkomster över taket inte genererar några
pensionsrätter (PPM, 2010). År 2010 är taket på 383 250 kr (ibid).
Den allmänna pensionen är avgiftsbestämd (Stjernborg, 2008). Den avgiftsbestämda pensionen består av en avgift som ofta är bestämd till en viss procent av
lönen (KPA, 2010b). Pensionens storlek beror på hur stora avgifter som har betalats in samt avkastningen på pensionskapitalet (ibid). Förräntningen är lika med
den genomsnittliga inkomstökningen i ekonomin (KPA Pension, 2005). Därmed
påverkas den allmänna pensionen av såväl tillväxt som demografi (ibid).
Tjänstepension
Som ett komplement till den allmänna pensionen får anställda inom kommuner
och landsting tjänstepension i form av ålderspension (KPA Pension, 2005). Tjänstepensionen är obligatorisk och kollektivavtalad och betalas ut av kommuner och
landsting i egenskap av arbetsgivare (SKL, 2007). Storleken på tjänstepensionen
bestäms av livsinkomsten samt när pensionen tas ut (KPA Pension, 2010a). Pensionsbeloppet blir högre ju senare pensionen tas ut (ibid). Det kollektivavtal som
idag gäller kallas KAP-KL, Kollektiv Avtalad Pension för anställda inom den
kommunala sektorn, och trädde i kraft 1 januari 2006 (SKL, 2007). Ålderspensionen består av flera delar, avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension samt intjänad pension 1997-12-31 (KPA Pension, 2010a). Den avgiftsbestämda ålderspensionen utgör grunden för tjänstepensionen och innebär att arbetsgivaren från och med att arbetstagaren har fyllt 21 sätter av en årlig avgift på
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4,5 % av den pensionsgrundande lönen12 till ålderspensionen (SPP, 2010). Denna
del kan arbetstagaren vanligtvis placera i fonder eller försäkringar (SPV, 2006).
För kommunanställda med en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp13, det vill säga
386 250 kr, har från 28 års ålder även rätt till en förmånsbestämd ålderspension
(KPA Pension, 2010a). Den förmånsbestämda ålderspensionen är en pension vars
storlek är bestämd på förhand och som baseras på den pensionsgrundande lönen
samt hur länge arbetstagaren arbetat (ibid). Denna del av pensionen kan tas ut från
tidigast 61 års ålder och senast vid 67 års ålder (SPP, 2010). Vad gäller den förmånsbestämda pensionen garanteras arbetstagaren en viss procent av sin slutlön
(SPV, 2006).
Anställda som har arbetat i kommuner eller landsting före 1998 kan ha tjänat in
pension enligt äldre pensionsavtal (KPA Pension, 2010a). Denna del av pensionen
ingår i den totala tjänstepensionen och baseras på genomsnittet av den pensionsgrundande lönen under ett antal år före 1997 samt hur länge personen arbetat fram
till 1998 (ibid). Även denna del kan endast tas ut mellan 61 och 67 års ålder (SPP,
2010). Hos en normalinkomsttagare motsvarar tjänstepensionen ca 10 % av inkomsten medan den hos anställda med högre inkomst motsvarar 30-40 % av lönen
(KPA Pension, 2005). Ju högre lön arbetstagaren har, desto viktigare del av den
totala pensionen utgör tjänstepensionen (ibid).
Privat pension
En del väljer att även ha ett privat pensionssparande som ett komplement till den
övriga pensionen (PPM, 2010) eller för att minska skillnaden mellan lönen och
den framtida pensionen (KPA Pension, 2010a). Genom att ha ett privat pensionssparande minskar risken att göra av med pengarna i förtid (ibid). Den privata pensionen kan tas ut vid 55 års ålder (SPV, 2006).

12

Den inkomst som används vid beräkning av den allmänna pensionen, vilket är inkomsten mins-

kat med den allmänna pensionsavgiften.
13

Inkomstbasbeloppet är 51 500 kr år 2010 (Skatteverket).
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APPENDIX 2: Förpliktelse, avsättning och ansvarsförbindelse
Begreppen förpliktelse, avsättning och ansvarsförbindelse förekommer ofta vid
diskussioner om kommuners pensionsredovisning. Nedan förklaras vad respektive
begrepp innebär.
Förpliktelser
En förpliktelse kan uppstå genom ett formellt kontrakt, bindande lagstiftning eller
genom informella åtaganden (Falkman, Hemström & Öfverström, 2005). För att
en händelse ska vara förpliktande för kommuner krävs att det inte finns någon
annan möjlighet än att reglera förpliktelsen som händelsen givit upphov till (RKR,
rekommendation 10.1). En ekonomisk förpliktelse kan redovisas som en skuld,
avsättning eller ansvarsförbindelse i balansräkningen (Falkman, Hemström &
Öfverström, 2005). Hur förpliktelsen ska redovisas bestäms av osäkerheten i den
(ibid).
Avsättning
En avsättning definieras av RKR som ”en skuld som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp” (RKR, rekommendation 10.1). Enligt KRL 6 kap 11§ ska
avsättningar göras ”för samtliga förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika
till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias”.
Avsättningens belopp motsvarar den ”bästa uppskattningen av den utbetalning
som krävs för att på balansdagen reglera åtagandet” (RR, rekommendation 16).
Vidare ska den endast redovisas som en avsättning om den finns oberoende av hur
kommunen agerar i framtiden samt att det är möjligt att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet (RKR, rekommendation 10.1). Syftet med att det är krav på
att det handlar om inträffade händelser är för att förhindra att avsättningar avseende framtida eller potentiella händelser redovisas (Falkman, Hemström & Öfverström, 2005).
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Ansvarsförbindelse
När kriterierna för att redovisa en förpliktelse som en avsättning inte uppfylls redovisas den istället som en ansvarsförbindelse (RR, rekommendation 16). Enligt
RKR (rekommendation 10.1) ska en ansvarsförbindelse varken redovisas som en
skuld eller en avsättning. Vidare är en ansvarsförbindelse mer osäker än en avsättning (Falkman, Hemström & Öfverström, 2005). RKR definierar en ansvarsförbindelse som ”en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och
vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida
händelser, som inte helt ligger inom kommunen eller landstingets kontroll, inträffar eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som en skuld eller avsättning eftersom det inte är
troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig förlitlighet” (RKR,
rekommendation 10.1).
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APPENDIX 3: En balansräkning upprättad enligt blandmodellen
Balansräkning (mkr)
Not

2009

2008

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
därav årets resultat
– anläggningskapital
– rörelsekapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Enligt blandmodellen ska pensionsförpliktelser intjänade före
1998 redovisas som en ansvarsförbindelse medan pensionsförpliktelser intjänade fr.o.m. 1998
redovisas som en avsättning.

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ställda panter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse - pensionsskuld
Borgensåtagande
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APPENDIX 4: En balansräkning upprättad enligt fullfonderingsmodellen
Balansräkning (mkr)
Not

2009

2008

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
därav årets resultat
*anläggningskapital
*rörelsekapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

Enligt fullfonderingsmodellen ska
hela pensionsförpliktelsen redovisas som en avsättning i balansräkningen.

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ställda panter och ansvarsförbindelser
Borgensåtagande
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APPENDIX 5: Kommunfakta för fullfonderingsgruppen14
Helsingborgs kommun
Helsingborgs kommun ligger i västra Skåne och är Sveriges nionde största kommun med 128 227 invånare (SCB, 2009). Kommunen redovisar enligt fullfonderingsmodellen då de bland annat anser att en fullständig bild av kommunens kostnader och skulder ger ett bättre underlag för stadens ekonomiska planering. Helsingborg redovisade 2009 ett positivt resultat på 186 mkr. Även resultatet enligt
avstämning mot balanskravet, vilket innebär ett resultat på ca 2 % av skattenettot,
var positivt och uppgick till 119 mkr. Helsingborgs totala pensionsskuld uppgick
till 2 652 mkr, varav huvuddelen avser pensionsförpliktelser intjänade före 1998.
Härnösands kommun
Härnösands kommun ligger längs kusten norr om Sundsvall. Kommunen har
24 670 invånare (SCB, 2009). För att bättre spegla kommunens ekonomiska situation redovisas pensionsförpliktelserna sedan 2005 enligt fullfonderingsmodellen.
2009 var den totala pensionsförpliktelsen på 728 mkr, vilket var en minskning
sedan 2008. Att redovisa på detta sätt har påverkat 2009 års resultat negativt med
30,9 mkr. Detta var därmed en stor orsak till 2009 års negativa resultat på -26,1
mkr.
Härryda kommun
Härryda kommun har 33 981 invånare (SCB, 2009) och ligger mellan Göteborg
och Borås. Kommunen redovisar pensioner enligt fullfonderingsmodellen sedan
2006 då de anser att pensionsskulden som intjänats före 1998 ur risksynpunkt är
viktig att beakta eftersom att denna ska realiseras. 2009 redovisade Härryda
kommun ett positivt resultat på 21,9 mkr. Kommunen har uppnått positiva resultat
sedan 2005 med undantag för 2007. Den totala pensionsskulden inklusive löneskatt var 740,1 mkr 2009, varav 625 mkr avsåg pensioner som intjänats före 1998.

14

Informationen baseras på respektive kommuns årsredovisning om inte annat anges.
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Höganäs kommun
Höganäs kommun har 24 448 invånare (SCB, 2009) och är belägen längs kusten
nordväst om Helsingborg. Kommunen frångick en redovisning enligt blandmodellen efter 2005 års bokslut och tillämpar fullfonderingsmodellen sedan 2006 då de
vill redovisa en fullständig bild av kommunen och ge ett bättre underlag för bedömning av kommunens ekonomi. Den totala pensionsförpliktelsen var 2009 på
519 mkr, varav 500 mkr avser pensionsskuld som intjänats före 1998 inklusive
löneskatt. Kommunens resultat har sedan 2005 varit positivt, dock har en kraftig
ökning skett de senaste två åren, där resultatet 2009 var 57,8 mkr.
Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun ligger söder om Göteborg och har ett invånarantal på
73 763 invånare (SCB, 2009). 2009 var kommunens resultat 87,1 mkr. Kungsbacka kommun redovisar pensionsförpliktelserna enligt fullfonderingsmodellen
sedan 2007 då valde att överge blandmodellen på grund av att de anser att fullfonderingsmodellen ger en mer rättvis bild av kommunen samt för att de därmed anser följa principerna om en öppen och tydlig redovisning på ett bättre sätt. 2009
hade kommunen en pensionsskuld på 1,6 mdkr.
Kungälvs kommun
Kungälvs kommun ligger några mil norr om Göteborg och har en befolkning på
40 610 invånare (SCB, 2009). Fullfonderingsmodellen började tillämpas 2006.
2009 hade kommunen ett resultat på 22,4 mkr men resultatet har fluktuerat mycket de senaste tio åren.
Lerums kommun
Lerums kommun har 38 253 invånare (SCB, 2009) och ligger i västra Sverige, i
närheten av Göteborg. Kommunens pensionsskuld uppgick 2009 till 834,5 mkr,
varav 769,9 mkr avsåg pensionsförpliktelser intjänade före 1998 och 64,6 mkr
avsåg senare intjänade pensionsförpliktelser. Lerum beslutade att övergå till fullfonderingsmodellen under 2004 och motiverar avsteget från lagen med att de vill
ge en rättvisande bild av den finansiella ställningen samt minska den framtida
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belastningen på kommunen. 2009 redovisade Lerum ett positivt resultat på 26,4
mkr, medan balanskravsresultatet uppgick till 43,6 mkr. Lerums balanskravsresultat har varit positivt de senaste nio åren.
Linköpings kommun
Linköping är Sveriges femte största stad med 144 500 invånare (SCB, 2009). Beslutet om att fortsätta redovisa enligt fullfonderingsmodellen tog kommunen i
kommunfullmäktige 1998, med avsikten att skapa utrymme för att klara kommunens framtida utbetalningar. Linköpings kommun hade 2009 ett resultat på 360
mkr, vilket var 9,4 mkr sämre än om pensionsskulden hade redovisats enligt
blandmodellen. Kommunens avsättningar för pensioner var år 2009 2 724 mkr.
Lunds kommun
Lunds kommun har 109 178 invånare (SCB, 2009) och är belägen i västra Skåne.
Hela pensionsskulden redovisas som en avsättning i balansräkningen och uppgick
år 2009 till 2,5 mkr, varav 2,3 mkr avsåg pensionsförpliktelser som intjänats före
1998. Kommunens motivering till detta är att man anser att det överensstämmer
med god ekonomisk hushållning att göra så. Lunds resultat 2009 var 56 mkr.
Strömsunds kommun
Strömsunds kommun är belägen i norra Jämtland och är till ytan Sveriges sjätte
största kommun (Strömsunds hemsida). Trots dess storlek är befolkningsantalet
endast på 12 295 invånare (SCB, 2009). 2009 uppnådde kommunen ett resultat på
2,7 mkr. Strömsunds kommun redovisar pensionsförpliktelser enligt fullfonderingsmodellen sedan 2006. Pensionsskulden uppgick år 2009 till 433 mkr, vilket
var en ökning med 15 mkr från 2008. Enligt Strömsunds kommuns årsredovisning
2009 hade kommunen för några år sedan den tredje största pensionsskulden per
invånare, men genom amorteringar på ca 80 mkr har pensionsskulden minskat
något, vilket resulterat i att de idag är på fjortonde plats.
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Svenljunga kommun
Svenljunga kommun är den sydligaste kommunen i Västra Götaland (Svenljungas
hemsida) och har 10 281 invånare (SCB, 2009). År 2009 hade Svenljunga ett resultat på -5 mkr och därmed uppfylldes inte balanskravet. Resultatet var även negativt åren 2006-2008, vilket delvis berodde på förändrade beräkningsgrunder för
kommunens pensionsskuld. Kommunen övergick till fullfonderingsmodellen
2005, bland annat på grund av att man ansåg att det fanns ett behov av en rättvisande och tydlig redovisning. 2009 redovisade kommunen en pensionsskuld på
242 mkr som en avsättning i balansräkningen, varav 226 mkr avsåg pensionsförpliktelser intjänade före 1997 och 16 mkr avsåg pensionsförpliktelser intjänade
från och med 1998.
Tranemo kommun
Tranemo kommun ligger i södra Sverige mellan Göteborg och Jönköping och har
11 613 invånare (SCB, 2009). Kommunen redovisar sedan 2005 pensionsförpliktelsen enligt fullfonderingsmodellen. 2009 hade kommunen ett resultat på 0,3
mkr, vilket var 6,7 mkr lägre än 2008. Detta resultat var betydligt lägre jämfört
med om blandmodellen hade tillämpats; då hade resultatet istället varit 8,2 mkr.
Kommunen har sedan balanskravet infördes 2000 uppfyllt det var varje år.
Vara kommun
Vara kommun ligger i Västergötland med en folkmängd på 15 776 invånare
(SCB, 2009). Kommunen redovisar från och med bokslutet 2003 pensionsskulden
enligt fullfonderingsmodellen. 2009 hade kommunen ett resultat på 15,3 mkr när
fullfonderingsmodellen tillämpades, medan resultatet var 20,3 mkr enligt blandmodellen. Kommunens totala pensionsskuld var år 2009 på 358 mkr, vilket var en
ökning med 6 mkr sedan 2008.
Åre kommun
Åre kommun ligger i Jämtland ca 10 mil norr om Östersund. Kommunen har
10 258 invånare (SCB, 2009). 2009 hade kommunen ett resultat på 22,8 mkr och
därmed uppfylldes balanskravet, vilket de gjort varje år sedan 2000. Åre kommun
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började redovisa pensionsförpliktelserna enligt fullfonderingsmodellen 2009 i
syfte att ge en mer rättvis bild av kommunens ekonomiska läge. Pensionsförpliktelserna var samma år på 243,2 mkr.
Åstorp kommun
Åstorp kommun ligger inåt landet mellan Ängelholm och Helsingborg och har
14 688 invånare (SCB, 2009). 2009 hade kommunen en vinst på 17,5 mkr. Från
och med 2007 redovisar kommunen alla pensionsförpliktelser enligt fullfonderingsmodellen. Anledningen till att de övergick till fullfonderingsmodellen var att
de ville ge en mer rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning. Kommunen har år 2009 gjort avsättningar för pensioner på totalt 140,821 mkr, varav
138,2 mkr avsåg pensionsförpliktelser som intjänats före 1998.
Ängelholm kommun
Ängelholms kommun har 39 057 invånare (SCB, 2009) och ligger på västkusten
norr om Helsingborg. Ängelholms kommun har inte helt övergett blandmodellen
men har sedan 2005 successivt börjat lyfta in delar av ansvarsförbindelsen i balansräkningen. 2009 var den totala pensionsförpliktelsen 728 mkr, varav 592 mkr
redovisades som en avsättning i balansräkningen. 2009 gjorde kommunen ett positivt resultat på 31,1 mkr. De avsättningar som kommunen har gjort belastade år
2009 resultatet med 50 mkr.
Örkelljunga kommun
Örkelljunga kommun ligger i nordvästra Skåne och gränsar till Halland och Småland. Kommunen har en folkmängd på 9 635 invånare (SCB, 2009). Från och med
2005 redovisar kommunen pensionsförpliktelser enligt fullfonderingsmodellen.
Den totala pensionsskulden 2009 inklusive löneskatt var 188,2 mkr. 2009 hade
kommunen ett resultat på 7,8 mkr, samt ett justerat resultat enligt balanskravet på
3,7 mkr. Kommunen har klarat balanskravet alla år förutom 2008.
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APPENDIX 6: Introduktionsbrev
Vi heter Camilla Lundberg och Frida Lundqvist och studerar sista terminen på
civilekonomprogrammet med inriktning redovisning på Stockholms Universitet.
Denna termin skriver vi vår civilekonomuppsats och vi har valt att rikta in oss på
kommuners pensionsredovisning. Vi har studerat alla kommuners årsredovisningar och observerat att alla kommuner inte redovisar pensioner enligt den s.k.
blandmodellen som är lagstadgad i lagen om kommunal redovisning. Anledningen
till att vi kontaktar er är att vi har sett att ni gör avsteg från en redovisning enligt
blandmodellen. Med detta brev hoppas vi att ni erhåller mer information om vår
uppsats och vad ni kan bidra med i vår studie.
Syftet med studien är att identifiera orsakerna bakom kommunernas val att redovisa pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen. Studien syftar även till att
försöka hitta likheter mellan de kommuner som frångår den kommunala redovisningslagen, och därmed redovisar enligt fullfonderingsmodellen, samt att undersöka om det finns några ekonomiska skillnader mellan kommuner som redovisar
enligt blandmodellen respektive fullfonderingsmodellen. Anledningen till att detta
är intressant att undersöka är att blandmodellen har utsatts för en del kritik sedan
den infördes. Fler och fler kommuner verkar även redovisa pensioner enligt fullfonderingsmodellen, och därför vore det intressant att undersöka orsakerna bakom
denna förändring.
Ni är en av 9 kommuner som har valts ut att medverka i studien. Er medverkan
ger ett viktigt bidrag till uppsatsens empiriska avsnitt och svaren kommer att analyseras och jämföras med andra kommuner som redovisar enligt fullfonderingsmodellen. Dina svar kommer inte att presenteras enskilt i rapporten utan syftet är
att presentera en samlad bild av kommunernas orsaker till att pensionsredovisa
enligt fullfonderingsmodellen. Utöver att genomföra telefonintervjuer kommer vi
även att närmare analysera årsredovisningar i syfte att identifiera eventuella ekonomiska samband mellan er och övriga kommuner i studien. Jämförelser kommer
även att genomföras med kommuner som redovisar enligt blandmodellen.
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Intervjun består av 24 frågor som berör möjliga orsaker till att kommuner väljer
att redovisa pensioner enligt fullfonderingsmodellen samt vilka konsekvenserna
av detta är. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och vi skulle uppskatta om ni tar
er tid att läsa igenom frågorna som vi bifogar.
Vi är tacksamma för din medverkan!

Vänliga hälsningar
Camilla Lundberg och Frida Lundqvist
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APPENDIX 7: Intervjuguide till kommuner som bytt från
blandmodellen till fullfonderingsmodellen
Inledande frågor
1. Vad har du för befattning i kommunen?
2. Hur länge har du haft denna befattning?
Övergången från blandmodell till fullfondering
3. Vilket år började ni redovisa enligt fullfonderingsmodellen?
4. Hur länge hade det diskuterats innan förändringen genomfördes?
5. Vem/vilka fattade beslut i frågan?
6. Hur såg revisorerna på att denna förändring genomfördes?
7. Var alla överens om att blandmodellen skulle överges?
8. Vad var orsakerna till övergången till fullfonderingsmodellen?
9. Hur såg kommunens resultatutveckling ut åren innan kommunen bytte
pensionsredovisningsmodell?
10. Hur har det faktum att andra kommuner tillämpar fullfonderingsmodellen
påverkat er?
11. Hade ni kontakt med andra kommuner som redovisar enligt fullfonderingsmodellen innan förändringen genomfördes?
12. Hur ser ni på att blandmodellen infördes i syfte att underlätta för kommunerna att klara balanskravet?
13. Skulle kommunen ha klarat balanskravet utan en pensionsredovisning enligt blandmodellen vid tidpunkten för införandet?
14. Vad betyder begreppet god redovisningssed för er?
87

15. Vilken betydelse har begreppet rättvisande bild för kommunen vid val av
redovisningsmodell för pensionerna?
Konsekvenser av fullfonderingsmodellen
16. Hur har kommunens resultat påverkats efter att kommunen börjat tillämpa
fullfonderingsmodellen?
17. Har ni fått några reaktioner, positiva eller negativa, på att ni inte tillämpar
blandmodellen?
18. Vilka problem tror ni kan uppstå när kommuner redovisar pensioner enligt
olika modeller?
19. Hur relevant anser ni att jämförbarhet är inom offentlig sektor?
20. Gör ni egna jämförelser med andra kommuners resultat och nyckeltal?
21. Vilket syfte har i sådana fall dessa jämförelser?
22. Vad har ni för urvalskriterier när ni väljer vilka kommuner ni ska jämföra
er med?
23. Vad tror ni krävs för att kommuner ska tillämpa och följa samma redovisningsregler för pensionsredovisningen?
24. Hur ska kommuners externredovisning kunna blir mer jämförbar?
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APPENDIX 8: Intervjuguide till kommuner som aldrig införde
blandmodellen
Inledande frågor
1. Vad har du för befattning i kommunen?
2. Hur länge har du haft denna befattning?
Frågor om tillämpandet av fullfonderingsmodellen
3. Vilket år började ni redovisa enligt fullfonderingsmodellen?
4. Vem/vilka fattade beslut i frågan om att fortsätta redovisa enligt fullfonderingsmodellen?
5. Hur såg revisorerna på detta?
6. Var alla överens om att blandmodellen inte skulle införas?
7. Vad var orsakerna till en fortsatt redovisning enligt fullfonderingsmodellen?
8. Hur såg kommunens resultatutveckling ut åren innan balanskravet infördes?
9. Hur ser ni på att blandmodellen infördes i syfte att underlätta för kommunerna att klara balanskravet?
10. Har kommunen klarat balanskravet trots att ni inte redovisat enligt blandmodellen?
11. Vad betyder begreppet god redovisningssed för er?
12. Vilken betydelse har begreppet rättvisande bild för kommunen vid val av
redovisningsmodell för pensionerna?
Konsekvenser av fullfonderingsmodellen
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13. Har ni fått några reaktioner, positiva eller negativa, på att ni inte tillämpar
blandmodellen?
14. Vilka problem tror ni kan uppstå när kommuner redovisar pensioner enligt
olika modeller?
15. Hur relevant anser ni att jämförbarhet är inom offentlig sektor?
16. Gör ni egna jämförelser med andra kommuners resultat och nyckeltal?
17. Vilket syfte har i sådana fall dessa jämförelser?
18. Vad har ni för urvalskriterier när ni väljer vilka kommuner ni ska jämföra
er med?
19. Vad tror ni krävs för att kommuner ska tillämpa och följa samma redovisningsregler för pensionsredovisningen?
20. Hur ska kommuners externredovisning kunna blir mer jämförbar?
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