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Abstract 

 

Background  The municipalities’ pension obligations should, according to The Swedish 
Municipal Accounting Acts, be reported in accordance to the mixed model. 
The model implicates that the pension obligations accrued before 1998 
should be reported as contingent liabilities outside the balance sheet 
whereupon that part of the debt is not included in the total debt in the 
balance sheet. This means about 90 percent of the municipal pension 
provisions, that constitute a total of 249 milliards Swedish krona, is hidden. 
The mixed model has been criticized, among other things for not giving a 
true and fair view of the economic situation. This has created a conflict 
between legislation and norms in the reporting of municipalise pension 
provision.  

Purpose  This study aimed to understand and explain why municipals choose to 
report their pension’s provisions in accordance to the mixed model, 
although the model does not reflect the real image of the municipals 
financial position. The study is directed to municipals and norm setters to 
raise awareness and highlight any opinions about how CFOs in the 
municipals looks at the reporting of pensions provisions in accordance to the 
mixed model and what may affect municipals to change their accounting 
policy.  

Method  A qualitative study has been done, where a questionnaire survey was done 
with selected municipals CFOs applying the mixed model. Collected data 
has been analysed with help the institutional theory with its alignments and 
norms applied in municipal reporting.  

Conclusion  The study releaved the main reason using the mixed model is because the 
law provides this, but many wants to use the fullfunding model since it gives 
a more true and fair view for reality. The binding isomorphism and rituals 
within the institutional theory can partly explain the municipals choice of 
accounting model.  

Key Words Municipal accounting, pension liabilities, fullfunding model, mixed model, 
Generally Accepted Accounting Principles, institutional theory. 

  



	  

Sammanfattning 

 

Bakgrund Kommunernas pensionsskulder ska, enligt lagen om kommunal redovisning, 
redovisas enligt blandmodellen. Modellen innebär att pensionsåtaganden 
intjänade innan 1998 ska redovisas som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen varpå den delen av skulden inte syns i den totala skulden i 
balansräkningen. Detta innebär att cirka 90 procent av den kommunala 
pensionsskulden, som utgör totalt 249 miljarder, ligger gömd. 
Blandmodellen har mötts av kritik, bland annat för att inte ge en rättvisande 
bild av den ekonomiska situationen. Detta har skapat en konflikt mellan 
lagstiftning och normerna i redovisning för kommunala pensionsskulder. 

Syfte Studien syftade till att förstå och förklara varför kommuner väljer att 
redovisa sina pensionsskulder enligt blandmodellen, trots att modellen inte 
speglar den verkliga bilden av kommunens finansiella läge. Studien riktar 
sig till kommuner samt normbildare för att öka medvetenheten och belysa 
eventuella åsikter kring hur ekonomichefer i kommuner ser på redovisning 
av pensionsskulder enligt blandmodellen och vad som kan påverka 
kommunerna att ändra redovisningsprincip. 

Metod En kvalitativ studie har utförts, där en enkätundersökning gjordes med 
utvalda kommuners ekonomichefer som tillämpar blandmodellen. Insamlad 
data har sedan analyserats med hjälp institutionell teori samt dess 
inriktningar och normer som råder i kommunal redovisning. 

Slutsats  I studien framkom att den främsta orsaken till att blandmodellen används är 
på grund av att lagen föreskriver detta, många vill dock använda sig av 
fullfonderingsmodellen då denna ger en rättvisare bild av verkligheten. Den 
tvingande isomorfismen och ritualer inom den institutionella teorin kan 
delvis förklara kommunernas val av redovisningsmodell. 

Nyckelord: Kommunal redovisning, pensionsskuld, fullfonderingsmodellen, 
blandmodellen, god redovisningssed, institutionell teori.  

  



	  

Förord 

 

Vi vill passa på att tacka några personer som varit till hjälp för oss och därmed 
gjort denna studie möjlig. Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra 

respondenter som tagit sig tid till att dela med sig av information, kunskap och 
erfarenheter. Vi vill också tacka våra handledare och opponenter för vägledning 

och stöd samt bra kritik och förbättringsförslag som vi har fått under arbetets 
gång. Slutligen vill vi också tacka våra familjer för stöd och förståelse i vårt 

arbete.   

 

 

 Nicole Auld & Olga Astros 

Stockholm den 14 januari 2016 

 

  



	  

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 skuld eller 
avsättning.  

Avgiftsbestämd pension 

En premie, motsvarande en procentandel av arbetstagarens lön, som arbetstagaren själv 
placerar i fonder eller försäkring.  

Avsättning 

Med avsättning menas en form av skuld som är oviss till när betalningstillfället inträffar eller 
hur stort betalningsbeloppet blir. 

Balanskrav 

Kommunallagens krav på att budget ska upprättas där intäkter överstiger kostnader. 

Blandmodellen 

Innebär att kommuner redovisar pensionsförpliktelser intjänade fram till och med 1997 som 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Den delen som har intjänats från och med 1998 
redovisas som en avsättning i balansräkningen. 

Fullfonderingsmodellen 

Innebär att kommuner redovisar anställdas intjänade pensionsförpliktelser som en avsättning i 
balansräkningen och att förändring av årets pensionsskuld bokförs som kostnad i 
resultaträkningen. 

Tjänstepension 

Tjänstepension är en tjänsterelaterad pension som grundar sig på att en arbetsgivare tar på sig 
en förpliktelse om att i framtiden betala ut pension till en anställd. Tjänstepension är en del av 
den ersättning som avtalas för ett förvärvsarbete, det vill säga en uppskjuten lön och ett 
komplement till den allmänna pensionen. 

Pensionsförpliktelse 

Ett löfte, som är juridiskt bindande, till anställd eller förtroende att ersättning i form av 
pensions ska betalas ut efter avslutad anställning. 

  



	  

Förkortningar 

BFL   Bokföringslagen 

BFN   Bokföringsnämnden 

IPSASB   International Public Sector Accounting Standards Board 

KEF  Föreningen Sveriges Kommunalekonomer 

KPA  Kommunernas Pensionsanstalt 

KRL  Lagen om Kommunal Redovisning 

RKR  Rådet för Kommunal Redovisning 

SCB  Statistiska Centralbyrån 

SKL  Sveriges Kommuner & Landsting 

SOU   Statens Offentliga Utredningar 

ÅRL   Årsredovisningslagen 
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1.	  INLEDNING	  
 

I det inledande kapitlet presenteras en kort inledning följt av en bakgrund till problemet 
angående redovisning av den kommunala pensionsskulden, därefter presenteras 

problemställningen samt syftet med studien. 
  

Visste du att Sveriges kommuner tillsammans har en pensionsskuld på totalt 249 miljarder 
kronor? En skuld som i genomsnitt i kommunerna motsvarar cirka 25 500 kronor per 
kommuninvånare (Gustafson 2014). Att skulden är så stor, är det inte många som vet om. 
Anledningen till detta är bland annat att den största delen, cirka 90 procent, av skulden är 
gömd. Enligt lag redovisas en del av pensionsskulden utanför balansräkningen, som en 
ansvarsförbindelse, varpå den inte syns i den totala skulden i balansräkningen. Tjänstepension 
är ett aktuellt ämne, men det är inte många som är insatta i den kommunala tjänstepensionen, 
mer än möjligen de kommunala tjänstemän som är på väg upp i pensionsålder. Det handlar 
inte bara om de som ska gå i pension heller, om det inte finns tillräckligt med pengar till att 
betala pensionerna innebär det att andra verksamheter så som skolor, barnomsorg, 
äldreomsorg och sjukvård påverkas (KPA 2005) vilket i sin tur påverkar alla 
kommuninvånare. 

1.1	  BAKGRUND	  
Redovisningen, i den offentliga sektorn, i Sverige genomgick under 80- och 90-talet en 
reformering med den privata sektorns redovisning som utgångspunkt (Tagesson 2007). Detta 
innebar en övergång från kassamässig1 redovisningsmodell till en redovisningsmodell enligt 
bokföringsmässiga grunder (Lüder 2009). 

Sveriges kommunala sektor var på 1980talet i ett ansträngt finansiellt läge (Brorström 1997a) 
varför en ny redovisningsmodell med möjligheter att göra bättre ekonomiska bedömningar 
samt jämförelser mellan kommunerna infördes 1986 (Brorström, Haglund & Solli 2014). Den 
nya modellen hade samma grundstruktur som redovisningsmodellen i privata sektorn och 
bestod av resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning (ibid.). Utöver detta 
presenterades 1989 det första redovisningsreglementet enbart riktat till kommuner. En 
Referensgrupp för redovisningsfrågor fick i uppgift att vaka över att det nya reglementet 
inrättades, samt att lösa och utveckla frågor inom området (Brorström 1997b). En fråga som 
Referensgruppen fick i uppgift att utveckla var hantering och redovisning av kommunala 
pensionsåtaganden (Brorström, Haglund & Solli 2014). 

När redovisningen skedde på kassamässiga grunder hanterades de kommunala 
avtalspensionerna enligt ett system baserat på likvida avsättningar, fördelningssystemet 
(Brorström 1997b). Systemet innebar att man använde de yrkesverksammas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Kassamässig redovisning innebär redovisning av enbart ut- eller inbetalningar av likvida medel 
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pensionsbetalningar till att göra pensionsutbetalningar till de samtida pensionärerna. 
Utbetalningarna gjordes i utbyte mot ett löfte om att de kommande generationerna skulle göra 
detsamma (Bjørnstad & Kruse 1994), vilket kommunerna ansåg kunna garantera eftersom en 
kommuns verksamhet varken kan upphöra att existera eller försättas i konkurs 
(Ekonomiförvaltningsutredningen 2001, s.143).  

Efter beslut från riksdagen om skattestopp, vilket innebar att kommunerna fick en begränsad 
möjlighet till att intäktsfinansieras via kommunalskatten då skattesatsen för 1989 inte fick 
överskridas varken 1990 eller 1991(Finansutskottet 1989), kom Referensgruppen med nya 
redovisningsanvisningar 1990 (Brorström 1997b). Pensionsåtaganden skulle nu redovisas 
enligt den så kallade fullfonderingsmodellen, som innebär att årets pensionsskuldförändring 
tillsammans med årets utbetalningar bokförs som kostnad i resultaträkningen och det framtida 
pensionsåtagandet redovisas som en skuld i balansräkningen. Detta skulle i kombination med 
ett positivt resultat leda till ett sparande, det vill säga en fondering, därav namnet 
fullfonderingsmodellen (Ekonomiförvaltningsutredningen 2001, s143). I samband med att 
nuvarande kommunallagen (1991:900) trädde i kraft 1992, föreskrevs det också att 
kommunerna skulle ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I förarbetena kan det 
utläsas att god ekonomisk hushållning bland annat innebär att en balans - sett till ett längre 
perspektiv - ska finnas mellan inkomster och utgifter (Brorström, Eriksson & Haglund 2011). 
Det infördes också ett krav på upprättande av årsredovisning, där det redovisningssätt som ger 
den mest öppna beskrivningen av den ekonomiska situationen var den som skulle väljas 
(ibid.) 

Som en konsekvens från lågkonjunkturen i början av 1990-talet fick flera svenska kommuner 
mycket stora bekymmer med sina finansiella förpliktelser. Kommunallagens krav om god 
ekonomisk hushållning var i stort behov att preciseras och förslaget blev att knyta an 
balanskravet till kommunernas resultaträkning - intäkterna ska vara större än kostnaderna. 
Inrättandet av ett balanskrav medförde behov av enhetlig redovisning med tydligare reglering 
av den kommunala redovisningen (Brorström 1997b). Ett beslut kom den 10 juni 1997, med 
resultatet att införa den nya lagen om kommunal redovisning (1997:614) och att införa 
balanskravet i den lagen. Lagen om kommunal redovisning trädde i kraft 1998 (Brorström, 
Eriksson & Haglund 2011). 

Med den nya kommunala redovisningslagen kom också nya bestämmelser för redovisningen 
av kommunala tjänstepensioner (Ekonomiförvaltningsutredningen 2001, s. 9). 
Blandmodellen, som blev den nya redovisningsmodellen för pensionsskulder, innebär en 
successiv övergång från fördelningsmodellen till fullfonderingsmodellen, i takt med att de 
tidigare intjänade pensionsförmånerna gradvis fasas ut (Utredningen om kommunsektorn 
2011, s.136). Modellen innebär att de pensionsrättigheter som intjänats till och med 1998 ska 
redovisas som ansvarsförbindelse i en post utanför balansräkningen, i enlighet med 
fördelningsmodellen, istället för som en skuld i balansräkningen. De pensionsrättigheter som 
istället har intjänats från och med 1998 kallas pensionsåtaganden och ska tas upp som skuld i 
balansräkningen och redovisas i enlighet med fullfonderingsmodellen (Heinstedt 2006). 
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1.2	  PROBLEMDISKUSSION	  	  
Många kommuner hade, innan införandet av blandmodellen, svårigheter att klara av 
balanskravet utan betydande neddragningar i verksamheten. Blandmodellen medverkar till att 
kommunernas ekonomi förstärks samt förbättrar resultaten, så att balanskravet utan 
svårigheter klaras av (Donatella 2009). 

Införandet av blandmodellen möttes trots detta omgående av kritik. Bland annat var 
Föreningen Sveriges Kommunalekonomer (KEF), Göteborgs Universitet och även ett antal 
kommuner kritiska till införandet av blandmodellen och förespråkade istället tillämpning av 
fullfonderingsmodellen, eftersom de ansåg att hela pensionsskulden bör räknas med i 
balansräkningen (Heinstedt 2006). Att redovisa enligt blandmodellen är helt i enlighet med 
lagen om kommunal redovisning, men att inte ta upp alla skulder i balansräkningen strider 
mot god redovisningssed (KPA 2005). Även redovisningsprofessionen 2  påpekar, enligt 
Donatella (2009), att modellen inte är förenlig med god redovisningssed och att modellen 
rentav gör avsteg från redovisning enligt bokföringsmässiga grunder. Kostnaderna skall 
kostnadsföras året de uppstår och inte när utbetalningar sker, för att anses vara på 
bokföringsmässiga grunder (ibid.). 

KEF (2007) anser även att den bild av ekonomin som kommuner redovisar enligt gällande lag 
inte är rättvisande eftersom den inte speglar de verkliga kommunala skulderna. Om skulderna 
inte redovisas öppet kan kommunens ekonomi uppfattas som bättre än vad den egentligen är 
(KPA 2005). Den finansiella redovisningen ligger till grund för beslut i ekonomiska frågor 
och det är viktigt att redovisningen är rättvisande för att kunna ta rätt beslut (Brorström 
1997a). Enligt KEF (2007) är beslutsfattare i många kommuner fullt medvetna om att 
nuvarande redovisningsmodell för pensionsskulder, inte ger en rättvisande bild av ekonomin. 
KEF (2007) anser även att lagens föreskrifter angående pensionsskuldens redovisning bör 
ändras med syfte att ge en mer rättvisande bild av kommunernas ekonomi. 

Motståndet mot blandmodellen stannade inte vid resonemang och protester utan har även 
påverkat praxis (Donatella 2009). Ett antal kommuner har valt att överge blandmodellen för 
att istället tillämpa fullfonderingsmodellen och därmed redovisa hela pensionsskulden i 
balansräkningen (Heinstedt 2006), detta för att kunna redovisa ett rättvisande resultat (KEF, 
2007). 

Det har inte gjorts så många vetenskapliga studier, som varit tillgängliga, inom området. 
Däremot har en del examensarbeten tagit upp ämnet och försökt ge en förklaring kring valet 
av redovisningsmodell. De studierna är dock fokuserade på de som valt 
fullfonderingsmodellen och har försökt hitta en förklaring till detta. Enligt en studie av 
Hägglund och Nické (2012) kan valet att frångå lagen förklaras med att kommunerna vill 
redovisa en mer rättvisande bild, vilket inte är möjligt när man redovisar enligt 
blandmodellen, precis som KEF påpekade. Lundberg och Lundqvist (2010) har också, med 
hjälp av institutionell teori och positiv redovisningsteori, försökt få en förklaring kring 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Redovisningsprofession består av dem som yrkesmässigt sysslar med redovisningens kvalitet och innehåll 
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kommunernas val att frångå lagstiftning när det gäller redovisning av pensionsskulder. Även 
de påvisade att den största förklaringen är att kommunerna vill ge en mer rättvis bild av 
ekonomin, än blandmodellens principer gör. Det kom också fram att de flesta som redan 
redovisade enligt fullfonderingsmodellen trodde att flera kommuner inom den närmsta 
framtiden skulle övergå från blandmodellen till fullfonderingsmodellen. Många 
ekonomichefer anser att fullfonderingsmodellen är den som bör användas (SKL 2011). 

Att blandmodellen, som föreskrivs av lag, inte ger en rättvisande bild av ekonomin medan 
fullfonderingsmodellen som gör det anses frångå lagen ser vi som ett problem. Vi anser att 
tidigare forskning, som haft fokus på de få kommunerna som frångår lagen, behöver 
kompletteras med åsikter och synsätt från de som fortfarande använder blandmodellen. 
Utöver det vill vi med denna studie uppmärksamma invånarna och andra kommunernas 
intressenter på problemet med ekonomi i kommunerna samt att det faktum att kommunal 
ekonomi kan se bättre ut på pappret än i verkligheten. 

1.3	  PROBLEMFORMULERING	  
Varför väljer kommuner att redovisa pensionsskulder enligt blandmodellen och hur ser de på 
sitt val? 

1.4	  SYFTE	  
Studien har i syfte att förstå och förklara varför kommuner väljer att redovisa sina 
pensionsskulder enligt blandmodellen, trots att modellen inte speglar den verkliga bilden av 
kommunens finansiella läge. Studien riktar sig till kommuner samt normbildare för att öka 
medvetenheten och belysa eventuella åsikter kring kommuners ekonomichefers syn på 
redovisning av pensionsskulder enligt blandmodellen och vad som eventuellt kan påverka 
kommunerna till att ändra redovisningsprincip. 

Även allmänheten kan få nytta av studien. När redovisningen sker enligt blandmodellen 
vilseleds allmänheten att tro att kommunens finansiella ställning är bättre än i verkligheten. 
Denna studie förklarar vad som har den största påverkan på kommuner vid redovisningsval 
och var ändringar bör ske för att ge en bättre bild av kommunens ekonomi.  

1.5	  AVGRÄNSNING	  	  
Studien kommer endast att beröra de kommuner i Sverige som redovisar enligt 
blandmodellen. Uteslutna från studien är kommuner som redovisar i en blandning av 
blandmodell och fullfonderingsmodell, samt de kommuner som valt att redovisa helt enligt 
fullfonderingsmodellen.  

 

 

 



5	  

	  

1.6	  UPPSATSENS	  FORTSATTA	  DISPOSITION	  	  
	  

	  

FIGUR 1	  ILLUSTRATION	  ÖVER	  FORTSATT	  DISPOSITION	  I	  DENNA	  STUDIE.	  KÄLLA:	  EGEN	  BILD.	  
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2.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  
 

I följande kapitel kommer den teoretiska referensramen att presenteras, den kommer inledas 
med en förklaring av de olika redovisningsmodellerna, följt av regelverken, normerna och 

rekommendationer för att avslutas med presentation av den institutionella teorin och tidigare 
forskning.  

 

2.1	  DEFINITION	  AV	  PENSION	  	  

Pensionen i Sverige består av tre olika delar; allmän pension, tjänstepension och privat 
pension (se figur 1). 

 

FIGUR 2. ILLUSTRATION	  AV	  PENSIONS	  DELAR	  I	  SVERIGE.	  KÄLLA:	  KPA(U.Å.).	  

 

Den allmänna pensionen kommer från staten och inkluderar inkomstpension och 
premiepension, för den som har låg pension finns även en garantipension. Den allmänna 
pensionen betalas ut av Pensionsmyndigheten. 

Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen. Det är ett avtal mellan 
arbetstagare och arbetsgivare vilket innebär att arbetsgivaren tar på sig en förpliktelse att varje 
år betala pengar till tjänstepensionen. I avtalet inkluderas även andra förmåner, bland annat 
efterlevnadspension som ger en trygghet båda för den anställde och dess familj (KPA u.å.). 

Privatpensionen är arbetstagarens privata sparande till pensionen.  

2.2	  REDOVISNING	  AV	  KOMMUNALA	  PENSIONSÅTAGANDE	  

FÖRDELNINGSMODELLEN	  
En utav de två modellerna som ligger till grund för blandmodellen, är fördelningsmodellen. 
Den modellen användes innan 1990 och innebär i princip, om den skulle användas idag,  att 
de pensionsbetalningar som görs för dagens arbetstagare skulle användas till att betala ut 
pensionerna till dagens pensionärer, de före detta arbetstagarna. I fördelningsmodellen 

Privatpension 

Tjänstepension 

Allmän pension  
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redovisas alla pensionsförpliktelserna som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen 
(Bjørnstad & Kruse 1994).  

FULLFONDERINGSMODELLEN	  
Att redovisa pensionsskuld genom fullfonderingsmodellen innebär att alla pensionsförmåner, 
oavsett när dessa är intjänade, redovisas som en avsättning i balansräkningen. Den stora 
skillnaden mellan blandmodellen och fullfonderingsmodellen är att fullfonderingsmodellen 
endast tar upp en väldigt liten del av skulden över resultaträkningen, medan blandmodellen tar 
upp hela skulden över balansräkningen, om än under en väldigt lång tid (Utredningen om 
kommunsektorn och konjunkturen 2011).  

Denna modell är mer känslig för ändringar i konjunkturen än vad blandmodellen, eftersom  
beräkningen av pensionsåtagandet påverkas av flera faktorer bland annat faktorer som ränta 
samt pris- och inkomstbasbelopp och dessa faktorer påverkas i hög grad av konjunkturen. Det 
finns även  andra faktorer, vars förändring inte alltid går att förutspå, som i betydande grad 
påverkar åtagandets storlek och därmed kostnaderna för pensionerna. I och med att det vid 
tillämpning av fullfonderingsmodellen genomförs en mycket större avsättning i 
balansräkningen så påverkas resultaträkningen mer vid förändringar i beräkningsantaganden. 
Fullfonderingsmodell ger därför större osäkerhet och större påverkan på pensionskostnaden 
vid förändringar (Utredningen om kommunsektorn och konjunkturen 2011).  

BLANDMODELLEN	  
Enligt lagen om kommunal redovisning (1997:614), ska kommuner redovisa sina 
pensionsskulder enligt blandmodellen som består av två delar vilka illustreras på bild 3.  

 

FIGUR 3. REDOVISNING	  AV	  KOMMUNALA	  PENSIONSSKULDER	  ENLIGT	  BLANDMODELLEN.	  KÄLLA:	  EGEN	  BILD	  

 

Blandmodellen innebär att pensionsförmåner intjänade före 1998 inte ska tas upp som en 
skuld i balansräkningen, utan istället hittas som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. Utbetalningarna av pensionsförmånerna intjänade före 1998 ska 
kostnadsföras i resultaträkningen. Pensioner intjänade efter 1998 ska istället redovisas som 
avsättning i balansräkningen (Utredningen om kommunsektorn och konjunkturen 2011). 

Blandmodell 

Fördelningsmodell 
Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en 

ansavrsförbindelse utanför balansräkningen 

Fullfonderingsmodell 
Pensioner intjänade efter 1998 ska istället redovisas 

som avsättning i balansräkningnen 
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På grund av att regeringen ansåg att fullfonderingsmodellen inte tog tillräcklig hänsyn till att 
de kommunala avtalspensionerna under en lång tid hanterats enligt ett fördelningssystem där 
en stor skuld byggts upp under en väldigt lång tid, så valde de att införa blandmodellen i 
samband med att balanskravet infördes. Man ansåg att man skulle göra en successiv övergång 
till fullfonderingsmodellen, genom att använda blandmodellen. Detta skulle innebära att efter 
cirka 40 år skulle alla pensionsförmåner intjänade innan 1998 ha betalts ut och man skulle då 
återgå till fullfonderingsmodellen (Utredningen om kommunsektorn och konjunkturen 2011). 

Den del av skulden som ligger som ansvarsförbindelse är mycket större än den som ligger 
som skuld i balansräkningen, detta eftersom en stor del av den intjänade pensionen från 1998 
är avgiftbestämd ålderspension som betalas ut till en extern förvaltare. Medförandet av detta 
blir att skulden i balansräkningen, avsättningen, inte ökar så mycket (ibid.).  

2.3	  REGELVERK,	  NORMER	  OCH	  REKOMMENDATIONER	  

LAGEN	  OM	  KOMMUNAL	  REDOVISNING	  	  
År 1998 upprättades en lag som enbart riktar sig till kommuner och landsting, lagen om 
kommunal redovisning (LKR). Anledningen till införandet av lagen var framförallt för att det 
grundläggande synsättet om extern redovisning skulle vara densamma för kommunal och 
privat verksamhet, men med möjlighet till att kunna ställa vissa krav på de kommunala 
verksamheterna. Den kommunala redovisningen har enligt förarbetena till syfte att ge relevant 
ekonomisk information till fullmäktige, kommunalinvånare och andra eventuella intressenter. 
Redovisningen av den finansiella informationen ska även upprättas på ett vis som underlättar 
styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten (Inrikesdepartementet 1996). 

En av förändringarna som LKR medförde var att kommunernas hantering av 
pensionsåtaganden nu skulle ske enligt lagen 

En förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 skall inte tas upp 
som skuld eller avsättning. Utbetalningar av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 

skall redovisas såsom kostnader i resultaträkningen 

Källa: Lag om kommunal redovisning, 5 kap. §4 

Bestämmelsen definierar hanteringen av de pensionsåtagande som intjänats före år 1998 som 
ska redovisas som ansvarsförbindelse och utbetalningar avseende denna pensionsåtagande 
redovisas över resultaträkningen som verksamhetens kostnader. Lagen ger således inget 
utrymme för någon alternativ redovisningsmetod. Om någon kommun har en högre ambition 
vad gäller sparande till pensioner än LKR föreskriver får detta komma till uttryck genom att 
resultat anpassas till den önskade nivån (Brorström, Eriksson & Haglund 2011). 

RÅDET	  FÖR	  KOMMUNAL	  REDOVISNING	  (RKR)	  
I samband med beslut om LKR beslutades också att inrätta ett normbildande organ för den 
kommunala sektorn, som senare fick namnet Rådet för kommunal redovisning 
(RKR)(Brorström, Eriksson & Haglund 2011). Föreningens medlemmar är staten och 
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), vilka delar på ansvaret för finansieringen av 
föreningens verksamhet (RKR 2011). Rådets uppgift är att främja och utveckla god 
redovisningssed inom kommuner och landsting i enlighet med LKR. Enligt RKR är det alltid 
god redovisningssed att följa lagregler (RKR 2015a). RKR arbetar med att utforma 
rekommendationer inom den kommunala redovisningen samt att sprida innehållet i sina 
rekommendationer och uttolkningar (RKR 2015a). Rekommendationerna har en grund i både 
nationella och internationella normer, bland annat bokföringsnämnden och IPSASB, men 
revideras för att passa in med de svenska reglerna inom den kommunala sektorn (ibid.). 

En av rekommendationerna som RKR utformar är hur pensionsförpliktelser ska värderas och 
hur upplysningar ska lämnas om sådana förpliktelser. Enligt RKR ska kommunerna värdera 
sina pensionsskulder med tillämpning av en beräkningsmodell, kallad RIPS07 (RKR 2015b). 
I enlighet med RIPS07 beräknas pensionsskulden till ett nuvärde eftersom utfästa 
utbetalningar sker långt fram i tiden. Beräkningarna sker med hjälp av en diskonteringsränta 
som bestäms av SKL via sin RIPS-kommitté. Pensionsskulderna är känsliga mot ändringar av 
diskonteringsräntan; en nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa 
(Stjernborg 2013). 

KONCEPTUELLT	  RAMVERK	  FÖR	  FINANSIELL	  RAPPORTERING	  	  
RKR har utöver det bland annat utformat ett konceptuellt ramverk för finansiell rapportering i 
kommuner och landsting, som berör grundläggande begrepp och principer för framtagande 
och utformning av finansiella rapporter. Ramverket är ingen rekommendation utan har endast 
i syfte att vägleda kommuner i upprättande av externredovisning; finansiella rapporter (RKR 
2011). RKR är medvetna om att ramverket kan hamna i konflikt med lagen men hänvisar då 
till gällande lagstiftning och rekommendationer. Syftet med kommuners externredovisning är 
att redovisa information som ger en rättvisande bild av kommuners ekonomisk ställning. För 
att innehållet i den finansiella rapporten ska vara användbar måste den uppfylla de fem 
kvalitativa egenskaper som är presenterade nedan på figur 4. 

 

FIGUR 4. KVALITATIVA	  EGENSKAPER	  AV	  FINANSIELL	  RAPPORTERING.	  KÄLLA:	  EGEN	  BILD. 

 

Kvalitativa egenskaper av 
årsredovisning  

Begriplighet 

Jämförbarhet 

Relevans 

Tillförlitlighet 

Öppenhet och 
transparens 
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De finansiella rapporternas information ska vara begriplig för användarna och den måste 
även kompletteras med noter och tilläggsupplysningar där man redogör för vilka 
uppskattningar och bedömningar de finansiella rapporterna grundar sig på. Årsredovisningar 
ska vara jämförbara mellan redovisningsenheter i en kommun samt över tiden för en och 
samma redovisningsenhet. Att de finansiella rapporterna ska vara relevanta innebär att 
årsredovisningar ska presenteras inom rimlig tidsperiod efter redovisningsperiodens slut, för 
att kunna utgöra relevant information för beslutsfattare. Informationen ska även vara 
tillförlitlig och ge en objektiv bild av resultat och ställning, samt återspegla ekonomiska 
händelser. De sista viktiga egenskaperna av finansiell rapportering är öppenhet och 
transparens, vilket innebär att alla väsentliga ekonomiska händelser och aspekter för 
bedömning av redovisningsenhetens resultat och ställning omfattas och uppmärksammas 
(RKR 2011). 

GOD	  REDOVISNINGSSED	  	  
God redovisningssed utvecklas av Bokföringsnämnden, som är ett statligt expertorgan. I LKR 
(1997:614) kan man utläsa i 1 kap 3§ att 

Bokföring och redovisnings skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 
redovisningssed. Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller 

rekommendationer från normgivande organ på det kommunala området, skall upplysning om 
detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not.  

Innebörden av god redovisningssed är på ett förenklat sätt: Allmänna råd och 
rekommendationer från normgivande organ, till exempel RKR. Svaren man får med hjälp av 
tolkningar av konkreta bestämmelser och redovisningslagar med normala juridiska 
tolkningsmetoder eller etablerad företagspraxis som håller god kvalitet och är 
överensstämmande med lag och normgivning (BFN 2015). God redovisningssed behöver inte 
alltid ha samma innebörd, detta kan skilja sig från olika företagskategorier. Betydelsen och 
innebörden kan till exempel innebära skillnader på ett mindre företag mot ett större, eller i en 
vinstdrivande organisation mot en kommunal (BFN 2015).  

RÄTTVISANDE	  BILD	  
Den finansiella rapporteringen som kommuner gör har i syfte att presentera information som 
ger en rättvisande bild av dess resultat och ställning, enligt Redovisningsrådets konceptuella 
ramverk. I förarbetena till ÅRL (Justitiedepartementet 1995) kan man utläsa att innebörden av 
rättvisande bild är att den finansiella rapporten ska innehålla den ekonomiska informationen 
som behövs för att läsaren ska kunna få en så riktig bild av den ekonomiska situationen.  

2.4	  TEORI	  OM	  REDOVISNINGSVAL	  
Den finansiella redovisningen har två funktioner; att producera relevant information till 
beslutsfattare samt att redovisa resultat av verksamhet. Användning av den finansiella 
redovisningsinformationen är ett sätt som kan förbättra beslut i investeringsfrågor samt i 
produktivitet i organisationen (Bushman & Smith 2001). Den information och det resultat 
som presenteras av en kommun påverkas av vilka redovisningsprinciper som tillämpas. 
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Inom den akademiska litteraturen finns två huvudsakliga teorier som oftast tillämpas vid 
förklaringar av redovisningsval; positiv redovisningsteori samt institutionell teori (Collin, 
Tagesson, Andersson, Cato & Hansson 2009). Båda teorierna kan hjälpa till att förklarar 
redovisningsval, däremot använder de olika logiker vid förklaring av vad valen beror på. 
Enligt den positiva teorin utgår en individ i sin handling från egenintresse och den 
institutionella teorin framhåller att agerande inom organisationer präglas av deras omgivning 
och normer (ibid.). 

Positiv redovisningsteori har inte testats på statliga organisationer i akademiska litteraturen, 
förutom av Zimmerman (1977) (Collin et al.2009), däremot tillämpas institutionell teori ofta 
på kommunala organisationer. Carpenter & Feroz (2001) och även Collin et al. (2009) har 
använt institutionell teori i sina studier om förklaring av redovisningsval och eftersom 
föreliggande uppsats har i syfte att förklara kommunernas val av redovisningsmodell, anser vi 
därmed att den institutionella teorin är passande som utgångspunkt. Den institutionella teorin 
förklarar ofta redovisningsval genom organisatoriska aktörer i kommunala organisationer som 
blir föremål för institutionella tryck såsom normativa, tvingade eller mimetiska tryck (Collin 
et al.2009) vilket vi anser att kan passa in på denna studie. 

2.4.1	  INSTITUTIONELL	  REDOVISNINGSTEORI	  
DiMaggio och Powell (1983) har tagit fram en teori som bygger på tre former av 
institutionellt tryck; tvingande, mimetiska och normativa tryck. Institutionell teori utgår från 
att organisationernas val till förändring kan påverkas av omgivningen, där teorin förklarar vad 
i omgivningen som har påverkan på organisationens val (DiMaggio & Powell 1983). 
Organisationer blir mer lika varandra eftersom de utsätts för tryck från sin omgivning. I 
organisationernas omgivning finns krafter som har inflytande på vilka former 
organisationerna får varpå de blir mer likartade andra organisationer (ibid.). Hur 
organisationerna kan reagera på institutionellt tryck och likformade mekanismer kan se olika 
ut eftersom formerna för institutionellt tryck skiljer sig åt. 

ISOMORFISM	  
Organisationer som anpassar sig efter institutionella tryck från sin omgivning tenderar att mer 
och mer likna varandra. Organisationerna tycks ha en homogen form vilken Powell och 
DiMaggio (1983) kallar för isomorfism. Isomorfism består av tre olika mekanismer; 
tvingande, mimetiska och normativa (DiMaggio & Powell 1983). De tre mekanismer fungerar 
på olika sätt, vilket är viktigt att lägga märke till för att fullt ut förstå hur beslutsfattarna 
påverkas av institutioner (Collin et al.2009). 

TVINGANDE	  ISOMORFISM	  
Enligt Powell och DiMaggio (1983, s. 150) innebär tvingande isomorfism att organisationer 
påverkas av både formella och informella tryck av andra organisationer som i sin tur påverkas 
av omgivningen och samhället inom vilka organisationerna verkar. Sådant tryck kan upplevas 
som tvingande och övertalande. Staten kan till exempel genom lagar och bestämmelser forma 
en organisation och ibland är förändringar inom organisationer ett direkt svar på politiska 
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beslut. Politiska beslutsfattare har dock inte alltid kunskap om vilka direkta konsekvenser 
deras beslut kan ha på organisationer (ibid.). Kommunala organisationer är styrda av normer 
och regler som är tvingande och detta producerar likhet mellan kommunerna (Collin et 
al.2009).  

MIMETISKA	  ISOMORFISM	  
Inte alla institutionella isomorfismer utgår från myndighetstvång. En betydande kraft som kan 
leda fram till imitation är osäkerhet (DiMaggio & Powell 1983). När organisationen inte har 
tillräckligt med kunskap om sin organisationsstruktur, när målen är tvetydiga, eller när 
omgivningen skapar osäkerhet uppstår den mimetiska isomorfismen när organisationer 
försöker efterlikna de framgångsrika organisationerna i deras organisatoriska område. Till 
följd därav hoppas den imiterande organisationen på att utföra framgångsrik verksamhet 
(ibid.). De kommer att betraktas som legitima, eftersom de agerar i enlighet med andra 
organisationers förväntningar (Granlund & Lukka, 1998). De fördelar Dimaggio & Powell 
(1983) ser som betydande, med mimetiska beteenden i ekonomin är; när en organisation står 
inför ett problem med tvetydiga orsaker eller oklara lösningar kan imitering av redan 
framgångsrika organisationer ge en hållbar lösning med lite bekostnad. 

NORMATIV	  ISOMORFISM	  
Den tredje mekanismen, till organisationsförändring enligt DiMaggio och Powell (1983), är 
den normativa isomorfismen. Normativ isomorfism uppstår enligt Powell och DiMaggio 
(1983) genom normer som finns inom grupper och resulterar i att företagen följer praxis. Den 
isomorfismen kan förklaras främst av professionalisering vilket kan tolkas som att en grupp 
av medlemmar av ett yrke fastställer metoder och standarder för deras branscher för att 
kontrollera ”produktion av producenterna”. Professionalisering kan leda till att organisationen 
kommer att imitera andra organisationer eftersom professionalisering leder till en ökad grad 
av effektivisering av en organisation. Detta gör att organisationerna blir mera lika och 
underlättar utbyte med andra organisationer inom samma område. Detta leder även till att 
omgivningen ser organisationerna som legitima (ibid.). 

Den normativa mekanismen innehåller förekomsten både från trycket av yrkesgrupper samt 
från den institutionell sida (Collin et al.2009). Yrket i detta fall kan representeras av revisorer 
som används i de olika kommunala organisationerna. Revisorer sätter press på ekonomerna i 
kommunala bolag i utförande av redovisningsarbete (ibid.).  

RITUAL	  
När en organisation följer regler och förordningar, kan detta ses som en institutionell praxis. 
När praxis accepteras utav organisationen och dess medlemmar blir detta till en del av 
organisationens sätt att jobba och ses då som en rutin. En rutin kan beskrivas som 

Formaliserade och institutionaliserade praxis [och] institutioner kan ses som att införa 
formalitet och social sammanhållning på mänsklig verksamhet, dels genom den fortsatta 

produktion och reproduktion av vanor i tanke och handling 
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Scapen (1994, s.306) 

När rutiner sedan blir en tradition och blir infogad i organisationen leder detta till skapandet 
av en ritual enligt Chariri (2009). I Svenska Akademins Ordbok är en ritual beskriven som; 
bestämda former som iakttages vid utförande av något vid vissa återkommande tillfällen eller 
vissa situationer. Det beskrivs också som en vana eller en ceremoni. Chariri (2009) menar på 
att en ritual omfattar flera olika steg och komponenter. Rutinerna i finansiell rapportering 
innebär att utföra varje steg likadant varje gång. Målet med rutinerna är sedan att förmedla 
information till externa parter. I dessa rutiner måste hänsyn till regler och normer tas samtidigt 
som alla rutiner måste vara förenliga med verksamhetens organisationskultur. 

2.5	  TIDIGARE	  FORSKNINGAR	  
I en kvantitativ studie undersökte Yrjö Collin och Tagesson (2009) huruvida den positiva 
redovisningsteorin och den institutionella teorin verkar tillsammans och kompletterande i 
förklaring av valet av redovisningsstandards i kommunala bolag. De skriver att den 
institutionella teorin är ett bra alternativ till positiv redovisnings teori, men de kan också 
fungera bra som ett komplement till varandra. Resultatet av testet de gjorde i studien, blev att 
den institutionella teorin var mer benägen att användas vid bedömning angående valet av 
redovisningsstandarder, varför det också är en passande teori att utgå ifrån i denna studie. 

En annan forskare Pierre Donatella (2009) studerade svenska kommuner som hade valt att 
överge blandmodellen och tillämpa fullfonderingsmodellen i pensionsskuldens redovisning. 
Syftet med studien var att förstå om valet att överge blandmodellen påverkades av 
kommunernas ekonomiska utveckling och ställning eller om det även skett i kommuner som 
hade haft en lägre finansiell ställning samt att klargöra om politisk majoritet haft inflytande på 
kommunernas val. Slutsatsen som Donatella kom fram var att 

god ekonomi kan betraktas som en förutsättning för att överge blandmodellen snarare än en 
förklaring 

Dessutom kom han fram till att politisk majoritet saknade betydelse vid valet av modellen. 
Kommunerna som frångick lagens krav på hur pensionsåtagandet skulle redovisas hade bättre 
ekonomi och en högre soliditet, både när det gällde soliditet enligt balansräkningen och 
soliditet inklusive samtliga pensionsåtaganden än kommunerna som följde lagen. 

Flera studenter har tidigare gjort studier kring hur kommuner redovisar sina pensionsskulder, 
där de allra flesta har lagt fokus kring en förklaring till varför kommunerna som väljer att 
frångå lagen och redovisa enligt fullfonderingsmodellen gör detta. Ett exempel är Marie 
Hägglund och Jonna Nické som gjorde en studie om varför kommuner som redovisar enligt 
fullfonderingsmodellen har valt detta, samt en kvantitativ studie för att se eventuella samband 
mellan valen. De kom fram till att den främsta anledningen till att kommunerna valt att frångå 
lagen är för att de vill visa en mer rättvisande bild, vilket inte är möjligt när man redovisar 
enligt blandmodellen. Studien visade också ett mönster där de flesta fullfonderingskommuner 
låg i sydvästra Sverige och dessutom hade god ekonomi, man kunde också se ett samband 
mellan medelåldern i kommunen och storleken på pensionsskulden. En annan studie är gjord 
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av Jeanette Jonsson och Therese Wagneryd, de har undersökt hur balanserad ekonomin är i 
Sveriges kommuner och också om de har en god ekonomisk hushållning. Resultatet av 
studien visade på att balanskravet och god ekonomisk hushållning baseras på en skev bild av 
verkligheten och det är endast ett fåtal kommuner som kan stå för uttrycket rättvisande bild.  

2.6	  SAMMANFATTNING	  AV	  TEORI	  	  
Med hjälp av teorigenomgången har det normativa och reglerande ramverket behandlats för 
en djupare förståelse om hur den kommunala redovisningen regleras, med fokus på reglering 
av den kommunala pensionsskuldsredovisningen. Vidare har den teorimodell som ligger till 
grund för studien, den institutionella teorin med dess inriktningar av tvingande, mimetisk och 
normativ isomorfism samt ritualer presenterats. Därefter har tidigare forskning tagits upp som 
bland annat visar resultat från tidigare studier inom området, också med hjälp av den 
institutionella teorin samt den positiva redovisningsteorin.  
 
Utifrån det teoretiska ramverket som presenterats, kan förklaring på valet av 
redovisningsmodell, förväntas förklaras med hjälp av den institutionella teorin och dess 
inriktningar. En analysmodell utifrån den institutionella teorin presenteras nedan.  
 
 
 

  

FIGUR 5.	  INSTITUTIONELLA	  TRYCK	  OCH	  RITUALER	  SOM	  HAR	  PÅVERKAN	  PÅ	  ORGANISATIONEN.	  KÄLLA:	  EGEN	  BILD.	  
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3.	  METOD	  	  
 

I detta kapitel presenteras undersökningens genomförande. En diskussion förs om varför 
vissa statistiska metoder har valts ut före andra alternativ. Kapitlet inleds med presentation 

av vetenskapliga förhållningssätt, angreppsätt samt ansatsen. Vidare redogörs för vilka 
forskningsmetoder har valts för att besvara forskningsfrågan och kapitlet avslutas med 

källkritik samt ställningstaganden i etiska frågor. 
 

3.1	  VETENSKAPLIGT	  FÖRHÅLLNINGSSÄTT	  
Uppsatsen är skriven utifrån en förklarande forskning. Det innebär att forskningen har i syfte 
att förklara hur det kommer sig att saker och ting är på ett visst sätt (Mattsson & Örtenblad, 
2008). Förklarande forskning passar in på studien, då den syftar till att förklara varför 
ekonomichefer väljer som de gör. Mattsson & Örtenblad (2008) menar dock på att man vid 
förklarande forskning måste vara noga med att framföra vilket perspektiv man utgår ifrån, då 
man kan förklara ett fenomen väldigt olika beroende på om man forskar ur till exempel ett 
sociologiskt, psykologiskt eller ekonomiskt perspektiv med flera.  

3.2	  FORSkNINGSANSATS	  
Vid utförande av en studie kan man utgå antingen från en deduktiv ansats eller en induktiv, 
det finns också en abduktiv ansats som är en blandning av de först nämnda. Vid induktiv 
forskning strävar forskare att uppfatta sambandet mellan teori och forskning och teorin är 
resultatet av en forskningsansats (Bryman & Bell 2011). I syfte att studera val av 
redovisningsmodell av kommunala pensionsskulder krävs att studien utförs utifrån den 
induktiva ansatsen, vilket innebär att studien fokuserar på en generering av slutsatser på 
grundval av observationer, dvs, från observationer/slutsatser till teori (Bryman & Bell 2011). 
Med hjälp av identifiering av de olika slag påverkningar på beslutsfattare vid redovisningsval 
skulle denna studie kunna ge bättre insikter om motivation vid val i kommunal sektor. Vid 
kopplingen mellan forskning och teori när det gäller ett induktivt synsätt måste hos forskare 
finnas medvenhet att det slutliga resultatet inte är säkra, utan ytterst är ett slags gissningar 
(ibid.). 

3.3	  KVALITATIV	  METOD	  	  
I studien har den kvalitativa metoden tillämpats som kännetecknas av att det inte används 
siffror eller tal i insamlingen av data. Den omfattar istället verbala formuleringar som 
antingen är skrivna eller muntligt uttalade (Backman 1998). Den kvalitativa metoden valdes 
för att få djupare förståelse och åsikter kring redovisnings av pensionsskulder, en kvantitativ 
studie hade varit intressant men inte gett samma personliga djup på studien. Bryman & Bell 
(2011) har presenterat de huvudsakliga stegen i en kvalitativ undersökning som har tillämpats 
i detta arbete och som presenteras enligt figur 6:  
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FIGUR 6.	  ÖVERSIKT	  ÖVER	  DE	  HUVUDSAKLIGA	  STEGEN	  I	  EN	  KVALITATIV	  FORSKNING.	  KÄLLA:	  BRYMAN	  &	  BELL	  (2011)	  

 

I kvalitativa studier är det normala att man använder sig av teorigenerering mer är än en 
teoriprövning, dock kan teorier som har specificerats i förhand prövas även på kvalitativ data.  

Enligt Bryman & Bell (2011) finns det en del kritik mot kvalitativ forskning, framförda av 
kvantitativa forskare. De anser bland annat att den kvalitativa forskningen är subjektiv, då 
resultatet av forskningen i många fall bygger på forskarens egna uppfattningar om vad som är 
viktigt. I en kvalitativ undersökning är det forskaren själv som är det viktigaste verktyget i 
datainsamlingen, mycket styrs av egenintresse när det gäller val av vad som ska observeras 
och registreras. Det blir automatisk en personlig påverkan på tolkningen av data, vilket är 
något som inte går att undvika. Slutligen anses det vara ett problem med generalisering, att en 
kvalitativ studie inte har tillräckligt representativ data för att kunna dra några generaliserade 
slutsatser, data ska istället generaliseras till teori (Bryman & Bell 2011).  

3.4	  URVAL	  
En population består i grunden av samtliga de enheter som man gör sitt urval ifrån (Bryman & 
Bell 2011) och populationen för denna studie består av alla 290 kommuner, vilket också 
innebär att de kommuner som redovisar enligt andra modeller än blandmodellen ingår i 
populationen. Eftersom studien fokuserar sig på enbart kommuner som redovisar enligt 
blandmodellen har en urvalsram gjorts. I syftet att identifiera vilka kommuner som redovisar 
pensionsskulder enligt blandmodellen har utförts en genomgång av alla 290 kommuners 
årsredovisningar från 2014. Genomgången visade att 20 kommuner tillämpar 
fullfonderingsmodell samt att tre kommuner redovisar sina pensionsskulder enligt både 
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modellerna och de kommunerna har exkluderats från urvalsramen3. 267 kommuner tillämpar 
blandmodellen och de kommunerna ingår i urvalsramen 4. Urvalsramen är heltäckande 
eftersom den omfattar alla kommuner med blandmodellen som redovisningsmodell.  

Stratifierat slumpmässigt urval valdes som metod, då denna metod möjliggör en geografisk 
spridning på undersökningen. Kommunerna delades upp i urvalsramar i grupper utefter vilka 
län de tillhör. Stratifierat slumpmässigt urval ger ett procentuellt fördelat urval baserat på hur 
stor andel kommuner det finns i de olika länen (Bryman & Bell 2011). Andra val som 
diskuterades var obundet slumpmässigt urval där man helt enkelt bara slumpar det antal 
siffror man vill ha med från urvalsramen, alla enheter har då samma chans att komma med. 
Ett andra alternativ var också att göra ett systematiskt urval, där man istället för att slumpa 
talen väljer ut exempelvis var tionde kommun i urvalsramen (Bryman & Bell 2011). Valet 
landade ändå på ett stratifierat slumpmässigt urval för att få ut en bra geografisk spridning på 
urvalet. För att göra ett helt slumpmässigt urval användes en webbsida (www.slump.se) för att 
slumpa tal i urvalsramarna. 

Enligt Bryman & Bell (2011) är beslutet om hur stort urvalet ska vara svårt att fatta, men det 
är alltid en kompromiss mellan ett antal variabler däribland; tid, pengar och behovet av 
precision. Insamling av data i denna studie har utförts med hjälp av enkätundersökning online 
med öppna frågor vilket är tidskrävande vid sammanställning och tolkning av data varpå ett 
relativt litet urval gjordes, för att istället möjliggöra en bra tolkning av empirin. Urvalet valdes 
till 20 procent av kommunerna och därefter lades 20 procent till för att täcka förväntat 
bortfall, detta gav totalt 63 kommuner.  

3.5	  INSAMLING	  AV	  DATA	  
I forskningsstudier kan primärdata samt sekundärdata användas vid insamling av data. 
Sekundärdata är sådana data som redan finns insamlad, samt dokument och andra 
informationer som finns publicerade (Bryman & Bell 2011). Problemet vid återanvändning av 
kvalitativ sekundärdata kan uppstå eftersom det sekundärdata har samlats in för andra 
forskningsändamål och den som ska göra en sekundär analys saknar förståelse för den kontext 
där data har samlats in. Detta kan påverka och försvåra förståelse (ibid.). I denna studie har 
sekundärdata i form av alla 290 kommuners årsredovisningar från 2014 använts för att samla 
in data. Detta med syfte att få fram vilka kommuner som använder sig av blandmodellen. En 
tidskrävande metod som innebar mycket arbete valdes för att med säkerhet få in korrekt, 
fullständig och aktuell information. Andra metoder hade kunnat vara att kolla på annan 
forskares primärdata, tidigare undersökningar om vilka som redovisar enligt vilken modell 
alternativt skicka ut enkäter till alla kommuner för att få svaren. Risken med dessa metoder 
hade varit att tidigare forskning inte med säkerhet skulle visa det aktuella läget och enkäterna 
skulle med stor risk inte uppfylla kravet om fullständig information, då man vanligtvis kan 
räkna med bortfall i enkätundersökningar (Bryman & Bell 2011). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Bilaga 2 presenterar vilka kommuner som exkluderats 
4	  Bilaga 1 visar vilka kommuner som ingått i urvalsramen 
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Primärdata är den data som forskarna själv samlar, där bland intervjuer eller enkätsvar som i 
denna studie. Det är data som inte finns tillgängligt tidigare. Fördelen med primärdata är att 
den är aktuell och tillförlitlig eftersom den har erhållits direkt från källan.  

3.6	  ENKÄTER	  
För insamling av data valdes enkätundersökning online, dessa kan administreras via epost 
eller via webben (Bryman & Bell 2011), i denna studie har båda tillvägagångssätten 
tillämpats. Enkäter ger en bra svarsfrekvens på ett tidseffektivt sätt. Enkäter är också ett bra 
sätt om man vill uppnå geografisk mättnad, då man kan få in åsikter från kommuner över hela 
landet och inte bara de som finns i närheten av författarnas säte. Det är också både billigare 
och snabbare att administrera i jämförelse med intervjuer (Bryman & Bell 2011). 

Enkäten som skickades ut bestod av två delar; ett introduktionsbrev och enkäten som 
utformades med öppna frågor, vilket gav kommunerna själva möjligheten att påpeka vad för 
dem är de viktigaste fördelarna och nackdelarna med de respektive modellerna. Dock ger 
öppna frågor också en stor öppenhet till tolkningsfel och det finns risk att man inte får med all 
information (Bryman & Bell 2011). 

Enligt Bryman och Bell (2011) genererar enkätundersökningar ofta ett stort bortfall, varför det 
valdes att ha en kort och tydligt enkät för att respondenterna inte skulle känna att den var för 
mastig och därmed avstå att svara. Ett försök till att utforma den med en attraktiv layout, som 
var tydlig och luftig att läsa, gjordes också för att minska eventuella bortfall.  

I ett första utskick till kommunerna skickades enkäten, utformad i ett bifogat Word-dokument, 
via mejl till kommunerna. Ett bortfall på 59 procent blev resultatet, enligt Bryman och Bell 
(2011) kan en av orsakerna vara att mottagaren lät bli att öppna det bifogade dokumentet i 
rädsla för eventuella datavirus, alternativt att mejlet hamnade i skräpkorgen. Bryman och Bell 
(2011) betonar även att antipatin mot oönskad epost, alltså skräpmejl, har ökat de senaste 
åren.  

För att öka svarsfrekvensen skickades en påminnelse, med en webbenkät, ut till kommunerna 
som ännu inte svarat. Enligt Bryman och Bell (2011) är webbenkät bättre och mer 
professionellt utformad än en epostenkät, vilket är en viktig fördel. En webbenkät skapades 
och skickades med påminnelsemejlet, varpå ytterligare 14 svar inkom via webbenkäten.  

Av de 63 enkäter som skickades ut i november 2015 inkom totalt 40 stycken svar, vilket ger 
oss en svarsfrekvens på cirka 63 procent. Två av svaren var dessvärre inte möjliga att använda 
på grund av dessa inte var helt kompletta eller inte gick att tolka, varpå svaren från de 38 
svaranden kommer presenteras i empirin vilket motsvarar en svarsfrekvens på cirka 60 
procent. I det stora hela motsvarar svaren cirka 14 procent av kommunerna som använder sig 
av blandmodellen, vilket i en kvantitativ studie hade varit för lågt för att dra slutsatser 
(Bryman & Bell 2011), men då detta är en kvalitativ studie anser författarna att det är 
tillräckligt.  Enligt Bryman & Bell (2011) anses 60 procent i svarsfrekvens som acceptabelt.  
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3.7	  KÄLLKRITIK	  
I studien har Internet använts som den huvudsakliga datakällan vid datainsamling av både 
sekundär- och primärdata. Internet är överflödig med olika data och där finns också mycket 
vilseledande och direkt felaktig information (Bryman & Bell 2011), för att undvika att studien 
baseras på felaktig information har endast informationskällor som anses vara pålitliga använts 
i studien. Data har erhållits från olika informationskällor såsom årsredovisningar, Sveriges 
offentliga utredningar samt rapporter från välkända organisationer som KPA och Skandia. 
Dessutom har vetenskapliga artiklar, som har publicerats i välkända vetenskapliga tidskrifter, 
använts och därmed minskat risken att slutsatser baseras på felaktig information. Vid tolkning 
av erhållen data från enkäter har författarna försökt att ha ett objektivt förhållningssätt. 
Enkätundersökningar medför ingen intervjuareffekt, det vill säga att intervjuaren inte kan 
påverka de svar som en respondent lämnar på frågorna eftersom det inte finns någon 
intervjuare närvarande vid respondentens sida (Bryman & Bell 2011). Däremot kan svaren ha 
en viss påverkan av respondentens egen tolkningsfrågor och man kan inte heller säkerställa att 
rätt person har besvarat frågorna, då uppgiften kan ha delegerats till någon annan.  

3.8	  STÄLLNINGSTAGANDEN	  I	  ETISKA	  FRÅGOR	  
Vid samhällsvetenskapliga undersökningar blir etiska frågor aktuella och oftast diskuteras det 
kring hur man ska behandla de personer som är inblandade i forskningen. Vid genomförandet 
av en studie bör forskaren ta hänsyn till etiska regler som bland annat rör frivillighet och 
anonymitet (Bryman & Bell 2011). Respondenterna har i introduktionsbrevet, som har 
skickats tillsammans med enkäten, informerats om undersökningens syfte och varför just de 
har blivit kontaktade. Personernas deltagande har varit frivilligt; de som har varit intresserade 
att delta har lämnat in sina svar och de som inte har varit det har låtit bli att svara. Författarna 
har även tagit hänsyn till anonymitetskravet, i studien presenteras listan över kommuner som 
ingår i undersökningen för att öka trovärdighet av studien däremot har svaren som erhållits 
från personer som ingått i undersökningen presenterats anonymt. Dessutom har alla uppgifter 
som samlats in om kommuner och enskilda personer endast använts för forskningsändamålet 
vilket uppfyller nyttjandekravet.  

3.9	  TROVÄRDIGHET	  	  
Det finns tre kriterier, enligt Jacobsen (2002), för att bedöma trovärdighet och äkthet av en 
forskning inom företagsekonomi: reliabilitet, validitet och objektivitet Eftersom studien 
genomförs med hjälp av en kvalitativ undersökning sätts reliabiliteten i fokus. 

Jacobsen (2002) påstår att en mätning med hög reliabilitet bör vara pålitlig, vilket betyder att 
om underökningen görs om bör resultatet vara oförändrat. Det är dock sannolikt att resultatet 
blir annorlunda om denna studie replikeras, eftersom ett frågeformulär med öppna frågor har 
använts och respondenterna kan då ändra sina åsikter och ange andra svar än de gjort i denna 
studie. På grund av stor skillnad hos respondenternas arbetserfarenhet, allt från någon månad 
upp till 34 år, är det viktigt att vara kritisk när slutsatserna ska göras då detta kan ha påverkat 
svarens innehåll.  
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Tack vare att kommunernas ekonomichefer, eller motsvarande, svarat på frågor angående 
deras redovisningsprinciper gällande pensionsskulder, blev det möjligt för författarna att 
skapa en bild som kan betraktas som tillförlitlig av hur kommunerna uppfattar redovisningen 
av pensionsskulder. Författarna har inte haft någon möjlighet att påverka respondenterna i 
sina svar, däremot har tolkning utav svaren kunnat påverkas av författarnas egna värderingar 
och förståelse för olika begrepp.  

Trovärdigheten kan även påverkas av att det inte funnits någon möjlighet till en förklaring av 
frågan vid eventuella funderingar, vilket kan ha lett felaktig eller utebliven information. För 
att undvika detta har författarna försökt att formulera enkätfrågorna som varit enkla att förstå 
och inte varit vilseledande för respondenterna. Författarna har också försökt att undvika 
känsliga frågor vid utformning av enkäten.  
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4.	  EMPIRI,	  ANALYS	  OCH	  RESULTAT	  
 

Detta kapitel inleds med en översikt över kommuner som har deltagit i enkätundersökningen, vidare presenteras 
de svar som kommunerna gav gällande redovisning av pensionsskulden i enlighet med blandmodellen. 

 

4.1	  PRESENTATION	  AV	  KOMMUNER	  
Enkäten har skickats till 63 utvalda kommuner i Sverige, varav 38 har visat sitt intresse för 
enkätundersökningen. De svarande har alla snarliknande tjänster som ekonomichef, 
redovisningschef eller motsvarande och har varit anställda på sina tjänster i samma kommun i 
allt från två månader upp till 34 år. Här nedan kommer de mest relevanta och intressanta 
svaren att presenteras. I tabellen nedan anges de kommuner som deltagit i undersökningen: 

TABELL 1. LISTA ÖVER KOMMUNER SOM HAR DELTAGIT I ENKÄTUNDERSÖKNINGEN FÖR DENNA STUDIE 

Alvesta Karlstad Mörbylånga Tierp 

Arvidsjaur Kil Norsjö Torsby 

Burlöv Kumla Orust Tyresö 

Eksjö Köping Ovanåker Upplands-Bro 

Enköping Landskrona Salem Vadstena 

Falu Laxå Smedjebacken Valdemarsvik 

Grästorp LillaEdet Sollefteå Västerås 

Gällivare Lyckelse Sollentuna Örnsköldsvik 

Habo Mark Söderhamn Östra Göinge 

Karlshamn Mullsjö Tibro  

 

4.2	  VAL	  AV	  BLANDMODELLEN	  
Mer än 90 procent av respondenterna svarade att det inte fanns några andra motiveringar, 
utöver lagen, till valet av redovisningsmodellen. De flesta kommunerna angav bara ett kort 
nej till att det inte fanns några andra motiveringar än lagen, bland annat var ett svar att 
kommunen inte hade något val, utan följer gällande lagstiftning som anger hur 
pensionsskulden ska redovisas. Några kommuner lämnade dock längre förklaringar till varför 
man redovisar enligt blandmodellen. Däribland en kommun som kommenterade att genom 
tillämpningen av blandmodellen följs god redovisningssed. En annan respondent var mer 
diskuterande och ifrågasättande över konsekvensen över att kunna välja redovisningsprincip 

Skälet var att följa lagen. Om man bryter lagen avseende pensionsredovisning, kan man då 
välja andra områden där man kan “välja” redovisningsmodell? Var riskerar man att hamna 

då? 
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Sämre soliditet och negativt eget kapital skulle uppstå om de inte hade redovisat annorlunda 
angav en kommun som anledning till att man redovisar enligt blandmodellen. En annan 
kommun, i likhet med andra, ansåg bland annat följa lagar och att kunna göra jämförelser 
mellan kommunernas ekonomiska ställningar är viktigt   

Att följa lagar och rekommendationer ger en tydlighet och transparens. Om alla gör detta 
underlättar även jämförelserna mellan kommunerna  

4.3	  FÖRDELAR	  MED	  BLANDMODELLEN	  
Den största andelen svaranden ansåg att den dominerande fördelen med blandmodellen är att 
den ger mindre resultatpåverkan, framförallt vid ändring av den så kallade RIPS-räntan. Hade 
man istället använt sig av fullfonderingsmodellen hade detta påverkat i en större utsträckning 
och man hade märkt av det mer i resultatet, blandmodellen skyddar mot den berg-och-
dalbanan som annars kan uppstå i resultaträkningen  

Har så här långt varit mindre resultatpåverkan då endast förändringar efter 1998 redovisats 
över resultat 

Svaranden som ansåg att blandmodellen inte har några fördelar alls fanns också, införandet av 
modellen ansåg de vara enbart för att underlätta belastningen i resultatet för kommunerna. 
Något som en del fortfarande tycker är märkligt medan en del börjar få en förståelse till varför 
beslutet togs  

Det ursprungliga syftet var att säkerställa kommunernas verksamhet. Om kommunerna [...] 
skulle ha behövt ta in pensionsåtaganden i balansräkningen samtidigt som man införde "ett 

förbud för kommuner att redovisa underskott" skulle detta sannolikt gått ut över 
kommunernas kärnverksamhet. Allt mer har jag förstått klokheten i detta beslut… 

Vissa menade också på att blandmodellen inte har några fördelar men att byta till 
fullfonderingsmodellen skulle innebära en period av pedagogiska svårigheter vilket de vill 
undvika, en annan ansåg att det var ett politiskt beslut att införa modellen 

Jag ser inga direkta fördelar ur ett redovisningsperspektiv. Syftet med införandet var vad jag 
minns rent politiskt och handlade om kommunernas resultatbelastning. Många kommuner 

hade redan gått över till fullfondering när blandmodellen infördes 

Lagstiftning eller rekommendationer som en fördel har varit återkommande svar. En del av 
dessa påpekade också att fördelen är att kommunernas redovisning är enhetlig och att det blir 
lättare att jämföra kommunernas ekonomiska läge om alla följer lag och rekommendationer så 
att alla kommuner har enhetliga redovisningar. 

Ett fåtal av respondenterna ansåg också att blandmodellen varken har fördelar eller nackdelar, 
eller att dessa i vilket fall inte spelar någon roll  

Varken för eller nackdelar. Planering för skulden görs i vilket fall. Det är bara en 
definitionsfråga 
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Som anledning till att redovisa enligt blandmodellen, svarade en del att det hjälper 
kommunerna till en bättre soliditet och motverkar också ett negativt eget kapital. Visa såg 
också det som en fördel i blandmodellen, dock var en del noga med att påpeka att det också 
kan vara en nackdel på grund av att soliditeten inte blir ett verkligt mått. Man måste dessutom 
redovisa det lägre soliditetsmåttet också, där pensionsskulden utanför balansräkningen är 
inräknad. 

En ekonomichef påpekade också att blandmodellen underlättar för vissa kommuner, vilket var 
det ursprungliga syftet med införandet av blandmodellen 

Har medfört att det “varit lättare” att uppnå balanskrav och god ekonomisk hushållning 
enligt kommunallagens 8 kapitel 

4.4	  NACKDELAR	  MED	  BLANDMODELLEN	  
Mer än hälften av dem tillfrågade svarade att det negativa med blandmodellen är att den inte 
ger en rättvisande bild, en del av dessa påpekade också att detta var på grund av att ett stort 
åtagande ligger utanför balansräkningen och att detta gör att redovisningen inte blir 
konsekvent. Att redovisningen inte tar in hela skulden gör det svårt att kalla den en rättvis 
redovisning 

Modellen är inte rättvisande då det är en faktisk skuld/avsättning och kommunens resultat och 
ställning blir redovisade på ett missvisande sätt tycker jag. Modellen är också svår att 

förklara för den som inte är insatt i kommunal redovisning. Resultatet och ställningen blir 
svårtolkad 

En nackdel som flera påpekade var att flera nyckeltal måste göras i den finansiella 
redovisningen, till exempel soliditet som måste redovisas både som exklusive och inklusive 
pensionsåtaganden intjänade före 1998. 

Det uppkom också svar om att en nackdel är att alla inte följer lagen och att det påverkar 
jämförelsen mellan kommuner. Några få betonade också att de kommuner som frångår lagen 
inte följer god redovisningssed och redovisningsprinciperna. Ett fåtal påpekade också att en 
nackdel är att de som jobbar idag indirekt får ta pensionskostnaderna för de som jobbade för 
20 år sedan, på grund av blandmodellen 

Nackdelen är att pensionskostnaderna sedan 2010 har stigit kraftigt, det vill säga vi har fått 
tagit hand om kostnader som borde tagits för 20 år sedan. Ökningen sker fram till mitten av 

20-talet med vad vi ser blir inte ökningen så dramatisk i framtiden… 

Enligt en ekonomichef med över 30 års erfarenhet på samma tjänst, är nackdelen med 
blandmodellen att den bryter mot lagen 

Bryter mot lagen vilket inte kan motiveras trots en god tanke (rättvisande räkenskaper) 
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4.5	  KOMMUNERNAS	  SYN	  PÅ	  ATT	  FRÅNGÅ	  LAGEN	  
På frågan om vad kommunerna, som redovisar enligt blandmodellen, anser om 
fullfonderingsmodellen, svarade de flesta att en fördel med fullfonderingsmodellen är att den 
modellen ger en mer rättvis bild av skulderna och balansräkningen. Tack vare att modellen 
visar hela skulden så får man en mer konsekvent redovisning som ger en rättvisare bild 

Den är mer konsekvent och visar det framtida åtagandet på ett bättre sätt, balansräkningen 
blir mer rättvisande 

Några påpekade att man följer god redovisningssed genom att redovisa hela skulden och att 
man genom fullfonderingsmodellen följer de vanliga redovisningsprinciperna när det gäller 
skulder 

Behandlar skulden som den ska behandlas enligt “normala” redovisningsprinciper 

Nackdelarna som påpekats har till största del varit att de anser att fullfonderingsmodellen 
bryter mot gällande lagstiftning. Några påpekade också att de kommuner som använder sig av 
fullfonderingsmodellen borde istället följa lagen. Svårigheten med den finansiella 
jämförbarheten mellan kommuner var det många som tog upp som en nackdel 

Det är fel att inte redovisa så som lagen säger. Dels kan det aldrig vara god redovisningssed 
att bryta mot lagen. Det blir också svårare att jämföra kommuners redovisning om vi 

använder olika modeller 

Andra nackdelar som uppkom var att ändringar av RIPS-räntan kan slå kraftigt mot 
resultaträkningen och ha en stor påverkan på den, en annan kommun påpekade också att finns 
värderingsproblematik med RIPS-räntan som kan uppkomma när man använder sig av 
fullfonderingsmodellen 

Nackdel ser jag i de fall pensionsberäkningar förändras vilket medför en kraftig 
resultatförändring det året 

Att generationen direkt efter 1998 skulle behöva ta hela ansvaret för den stora skulden togs 
upp av en kommun som en nackdel, då det är vad fullfonderingsmodellen skulle innebära. 
Dock var en fördel som togs upp av en annan kommun att framtida verksamheter inte 
påverkas på samma sätt  

... framtida verksamheter inte påverkas av att resurser går till pensionskostnader som borde 
ha tjänats in långt tidigare. En fullfonderingsmodell förutsätter förmåga att faktiskt avsätta 
medel till pensionerna. Det blir något väl dramatiskt att vi skulle bli tvungna att till exempel 

sälja en skola för att betala pensionerna 
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4.6	  BALANSKRAVETS	  PÅVERKAN	  PÅ	  VALET	  AV	  REDOVISNINGSMODELLEN	  
På frågan angående balanskravets påverkan på valet, svarade de flesta kommunerna att de inte 
hade valt annorlunda och av dessa valde några att komplettera med att de följer lagen och så 
länge lagen föreskriver att det är blandmodellen som ska användas så är det denna modell de 
kommer att använda sig utav 

Så länge lagen kräver blandmodell så redovisar vi så oavsett balanskrav eller ej. De som 
redovisar underskott på grund av fullfondering anger ofta valet av redovisningsmodell som 
synnerliga skäl och återställer därför inte det egna kapitalet i alla fall och anser sig då att 

man uppfyllt balanskravet 

De få som nämnde att de ändå kunde tänka sig att redovisa annorlunda var positiva till 
fullfonderingsmodellen, någon kommenterade att de skulle vilja använda sig av 
fullfonderingsmodellen nu tack vare att den ekonomiska möjligheten nu finns och det var fler 
som ansåg att fullfonderingsmodellen skulle passa bättre  

Sannolikt genom fullfonderingsmodellen. Den känns mer naturlig ur ett ekonomiskt perspektiv 

En del ansåg att balanskravet inte hade någon påverkan alls på deras val av 
redovisningsmodell medan andra påpekade att balanskravet spelade stor roll 

Balanskravet i sig behöver inte ändras för en fullfonderingsredovisning. På pappret kan det te 
sig enklare framförallt i början när blandmodellen infördes eftersom resultatbelastningen 

blev lägre men detta ger ju i sig inte en endaste krona mer att driva verksamhet för. 
Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning sätter ju ribban högre och i detta spelar 

valet av redovisningsprinciper mindre roll 

Några som inte vill byta modell motiverade detta med att soliditeten skulle bli lägre och att de 
riskerade ett negativt eget kapital, några andra tyckte också att ett byte av modell i nuläget 
skulle bli svårt att klara av i resultaträkningen 

4.7	  BLANDMODELLEN	  OCH	  GOD	  REDOVISNINGSSED	  
Majoriteten av de svarande anser att de följer god redovisningssed genom att följa de lagar 
och rekommendationer som finns och de anser också därmed att om man använder sig av 
blandmodellen så följer man god redovisningssed, eftersom den kommunala 
redovisningslagen kräver detta. God redovisningssed kan man inte uppnå genom att bryta mot 
lagen, enligt en del respondenter 

Det går väl att hävda att vi följer god kommunal redovisningssed, eftersom vi följer lagen i 
likhet med den absoluta majoriteten av landets kommuner 

En annan förklaring till hur en av kommunerna anser sig följa god redovisningssed, trots 
användande av blandmodellen, är att kommunen följer redovisningspraxis och eftersom 
revisionen inte påpekat något angående redovisningen av pensionsskulder anser kommunen 
sig följa god redovisningssed. En av respondenterna anser sig följa god redovisningssed tack 
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vare att kommunen tar med hela skulden i den ekonomiska planeringen. Några respondenter 
ville också förtydliga hur de tolkar god redovisningssed och varför de anser sig följa denna, 
utan att hänvisa till lagen 

… god redovisningssed kan beskrivas som “faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativ 
representativ krets bokföringsskyldiga” och de flesta kommuner använder sig av 

blandmodellen utifrån det regelverk som finns! 

Några få svaranden ansåg att de inte följer god redovisningssed, varav ett fåtal av dessa dock 
antydde att lagkravet väger tyngre än god redovisningssed och några andra valde att inte 
kommentera mer än att de inte anser sig följa god redovisningssed. En respondent som ansåg 
att kommunen inte följer god redovisningssed på grund av att alla skulder inte finns i 
balansräkningen 

alla skulder borde vara med i balansräkningen, pensionsskulden är ett åtagande där 
kommunen har åtagit sig att betala, det är ingen eventuell skuld 

En kommun anser att de egentligen inte följer god redovisningssed vid redovisning av 
pensionsskulden, däremot följer de den kommunala redovisningslagen. Kommunen påpekade 
dock att de medvetet och aktivt hanterar problemet med pensionsskulden, i full politisk 
enighet genom placeringar av pensionsmedel i kapitalförvaltningar.  

Några anser sig följa god redovisningssed vid tillämpning av blandmodellen men personligen 
tycker de att det är fel och att hela skulden bör vara med i balansräkningen 

Ja, för det är ju inget vi hittat på. Men självklart tycker jag som ekonom att det är förkastlig. 
För ett företag hade det varit bokföringsbrott att flytta skulder ur balansräkning och kalla 

dem för ansvarsförbindelser. Men som sagt, vi har inte skrivit låten, vi sitter bara vid pianot 

4.8	  DISKUSSIONER	  KRING	  BYTE	  AV	  REDOVISNINGSMODELLEN	  
En av frågorna som har ställts i enkäten är om kommunerna har funderat på att byta från 
blandmodellen till fullfonderingsmodellen, det finns trots allt 20 kommuner som frångår 
lagens föreskrifter och redovisar enligt fullfonderingsmodellen. Alla utom ett fåtal av 
kommunerna svarade nej på om de funderat på att byta redovisningsmodell.  En kommun har, 
i likhet med flera andra, påpekat att de inte vill bryta mot lagen. Den kommunen påpekar 
också att de är med och försöker påverka för ett byte till fullfondering. Vissa är positivt 
inställda till att byta, om detta sker på initiativ som kommer från beslutande organ 

Vi följer den kommunala redovisningslagen. Jämförelser mellan kommuner försvåras 
påtagligt när inte alla kommuner följer samma redovisningsprinciper. Vi är positiva till att 
byta till fullfondringsmodellen om alla kommuner gör det samtidigt. Byte av modell/princip 

ska inte göras på initiativ av enskilda kommuner 

Dessutom svarade en till kommun nej på om diskussioner om ett byte har utförts, och 
påpekade att de tänker fortsätta att följa lagen, en viktig faktor till det är jämförbarheten med 
andra 



27	  

	  

Nej, vi följer lagen och förstår hur modellen är tänkt att fungera. Det är inte ett problem för 
oss. Jämförbarhet med andra är också en viktig faktor 

En av respondenterna angav att ett byte av modell inte är aktuellt i dagsläget eftersom de 
anser sig ha koll på pensionsåtagandet som ligger utanför balansräkningen. Deras kommun 
har dock tidigare fört diskussioner om byte och vägt fördelar och nackdelar mot varandra 

Tidigare diskussioner låg mest i att genom fullfondering kunna ta pensionsåtagandet genom 
det egna kapitalet, vilket tidigare skulle ha medfört ett negativt eget kapital för kommunen. 

Vinsten skulle vara att kommunen resultatmässigt inte skulle påverkas av 
pensionskostnaderna (förutsatt att värderingarna inte förändrades – Ripsräntan). Däremot 

skulle likviditeten påverkas, men det gör den även som vi har det nu 

En kommun nämnde att de från början inte ville byta till blandmodellen när detta infördes, på 
grund av lagkravet valde de dock ändå att följa strömmen och byta. I nuläget är de dock inte 
villiga till att byta.  

Ytterligare en kommun som valt att dela med sig av sina egna erfarenheter skrev att de inte 
kommer byta modell men att de medvetet och aktivt har placerat pensionsmedel i 
kapitalförvaltningar sedan övergången till blandmodellen 1997, för att kunna möta effekterna 
av toppar i utbetalningarna. 

4.9	  ÖVRIGA	  ÅSIKTER	  SOM	  KOMMUNERNA	  VILLE	  DELA	  MED	  SIG	  AV	  ANGÅENDE	  

PENSIONSREDOVISNING	  
Några generösa kommuner valde att dela med sig av sina personliga åsikter och av dessa 
ansåg majoriteten att blandmodellen inte borde ha införts eller att den åtminstone borde bytas 
ut 

Jag hoppas att vi kommer att få en ändrad lagstiftning som innebär att även pensionsskulden 
ska betraktas på samma sätt som vilken annan skuld som helst i kommunernas redovisning. 

Att normen/lagen blir en fullfondering 

Blandmodellen är ett undantag och följer inte redovisningspraxis. Redovisningslagen bör 
ändras 

En ändring skulle innebära större resultatförändringar, på grund av ränteförändringar, något 
som bör försöka undvikas och förhindras inför ett byte av modell  

Jag personligen anser att fullfondering är det enda rätta sättet att redovisa pensionsskulder 
på. Då syns allt i balansräkningen, så som det ska vara. Men då får RIPS kommittén inte 

ändra räntan hela tiden utan det måste bli mer likt privat sektor. Offentlig och privat sektor 
ska redovisa likadant 

Precis som i tidigare frågor ansåg många att fullfonderingsmodellen ger en mer rättvis och 
tydlig bild av balansräkningen, men att byta mellan olika modeller kan orsaka komplikationer 
i förståelsen för bland annat politiker 
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En övergång till fullfonderingsmodell skapar tydlighet i balansräkningen. Kan hanteras men 
den stora utmaningen är att förklara och försöka politiker att förstå 

Andra åsikter som kom fram var bland annat denna, där kommunen ansåg att det var fel beslut 
att införa blandmodellen från början men att man nu bör behålla denna modell då den redan 
används nu 

Min uppfattning är att blandmodellen aldrig borde ha införts, den skapar inget mervärde utan 
gjorde bara att resultatet såg bättre ut på papper framförallt under de första åren. Den bör 

finnas kvar till den “gamla” skulden är betald, nu när den ändå är införd. Förändras 
redovisningsprinciperna bör också de finansiella målen justeras för att matcha förändringen. 

De faktiska utbetalningarna och kommunernas finansieringsbehov förändras inte ett dugg 
beroende på vilken modell man använder 

En annan menade på att modellen inte längre passar in på samma sätt som den gjorde 1998, 
den var passande då men nu ser läget annorlunda ut och någonting bör göras åt det 

Det är dags att ta in pensionsskulden i balansräkningen. Många år har gått sen bestämmelsen 
om pensionsredovisning infördes och förutsättningar är nu helt annorlunda för att kunna ta in 

skulden i balansräkningen 

Förberedelserna inför införandet av blandmodellen borde ha skötts på ett annat sätt ansåg en 
kommun  

Det borde ha lagts mer fokus på att reda ut redovisningsfrågorna inom detta område så att 
inte lagen hindrar kommuner från att ta ett ansvar enligt god ekonomisk hushållning 

En bestämd åsikt som är riktad mot regeringen kom från en kommun som valt att istället för 
att se tillbaka på det som redan är gjort, blicka framåt och ta lärdom av det som varit 

För framtiden, trolla inte med begrepp för att dölja misstag i hanteringen av verkligheten 

4.10	  ANALYS	  OCH	  RESULTAT	  
För att besvara frågan om hur kommunerna ser på sitt val av redovisningsmodell kommer 
analysen utgå ifrån den institutionella teorin och dess inriktningar, samt lagar och normer.  

4.10.1	  TVINGANDE	  ISOMORFISM	  
Enligt Powell och Dimaggio har Organisationer tryck på sig från andra organisationer och 
samhället som kan upplevas som tvingande, något de kallar för tvingande isomorfism.  

De ger också exempel på hur bland annat staten kan påverka organisationer genom lagar. 
Majoriteten av de svarandena har påpekat att lagen om kommunal redovisning styr 
kommunernas redovisning, vilket kan ses som att de har ett tryck på sig från lagstiftande och 
normgivande organisationer.  

Eftersom lagen om kommunal redovisning är en lag som kommunerna förväntas att följa, kan 
man enligt Powell och DiMaggio (1983) se denna som en tvingande isomorfism. De menar att 
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organisationer har tryck på sig från andra organisationer och samhället, som kan upplevas 
som tvingande och ger också exempel på hur bland annat staten kan påverka organisationer 
genom lagar. Majoriteten av de svarandena har påpekat att lagen om kommunal redovisning 
styr kommunernas redovisning, vilket kan ses som att de har ett tryck på sig från lagstiftande 
och normgivande organisationer.  

Powell och DiMaggio (1983) beskriver en lagändring som ett politiskt beslut från staten och 
att dessa beslut inte alltid är byggda på kunskap, vilket kan få konsekvenser som ogillas ute i 
organisationerna. Det här kan vi se bland svaren då det är flera kommuner som visat att de 
ogillar blandmodellen, bland annat kan man tydligt se att en kommun som anser att det var ett 
rent politiskt beslut då denne kommenterade, tillsammans med flera andra, att blandmodellen 
inte har någon fördel alls. Vidare skrev den kommunen att syftet med införandet av modellen 
var rent politiskt och endast handlade om resultatbelastningen.  

Flera av respondenterna har påpekat att det finns en möjlighet att politikerna i vissa fall har en 
okunskap i det hela. En av kommunerna tycker som ekonom att det är förkastligt att använda 
sig av blandmodellen och menar på att det, för ett företag, skulle kunna betraktas som ett 
bokföringsbrott att flytta skulder ur balansräkning och kalla dem för ansvarsförbindelser. 
Slutligen skriver respondenten att “vi inte har skrivit låten, vi sitter bara vid pianot”, vilket 
man kan tolka som att de inte anser sig ha något att säga till om, det är bara att nicka glatt och 
göra som man blir tillsagd. Vilket är ett typexempel på ett påtvingande beslut. Ytterligare en 
kommun var inne på detsamma och tyckte att det borde ha lagts mer fokus på att utreda 
redovisningsfrågorna inom pensionsskuldens område så att inte lagen hindrar kommuner från 
att ta ett ansvar enligt god ekonomisk hushållning. Något som man kan tolka att okunskap 
fanns bland politikerna som tog beslutet.  

Colin et al (2009) menar dock att trots att det är påtvingade så medför det enhetlighet och 
jämförbarhet mellan kommunerna med lagar vilket kan ses i svaren från flera kommuner. En 
av respondenterna som instämmer med detta påpekar att en tydlighet och transparent kan nås 
genom att följa lagar och rekommendationer och att anledningen till att de redovisar enligt 
blandmodellen är för att kunna underlätta jämförelsen mellan kommunerna, de anser också att 
lagen är något alla bör följa och inte ifrågasätta. 

Precis som Powell och DiMaggio (1983) påpekar att lagändring kan ses som en tvingande 
isomorfism och att kommunerna kan känna tryck från beslutsfattande organisationer, så kan 
man tydligt se att en majoritet av respondenterna verkar vara missnöjda med lagstiftningen 
inom redovisning av pensionsskulden och där lagen kan ses som ett politiskt beslut som är 
påtvingat och inte uppskattat av alla.  

4.10.2	  MIMETISK	  ISOMORFISM	  	  
Osäkerhet i organisationen och försök till att efterlikna andra organisationer är något som 
DiMaggio och Powell (1983) beskriver som den mimetiska isomorfismen. Just osäkerhet är 
inget man tydligt har sett i svaren från enkäterna. Möjligen skulle DiMaggio och Powell 
(1983) samt Granlund och Lukka (1998) kunna se en typ av osäkerhet och efterliknande när 
det kommer till god redovisningssed. God redovisningssed är lite av en tolkningsfråga där det 



30	  

	  

finns riktlinjer men där alla tolkar på sitt eget sätt. Trots att alla intervjuade redovisar enligt 
blandmodellen, anser inte alla sig följa god redovisningssed. En kommun svarade till exempel 
att de går att hävda att de följer god kommunal redovisningssed, eftersom att de följer lagen i 
likhet med majoriteten av landets kommuner. 

Man kan ana en viss osäkerhet kring redovisning enligt god redovisningssed när kommuner 
svarar att de går att hävda att de följer god redovisningssed. Precis som DiMaggio och Powell 
(1983) antyder så skapar osäkerhet en vilja av att imitera andra organisationer och i och med 
detta svar, som är i likhet med många andra svar, ser vi att kommuner anser sig vara på den 
säkra sidan genom att göra som majoriteten av övriga kommuner gör i sin redovisning.   

En annan kommun visar på en positiv syn på ett byte till fullfonderingsmodellen, men endast 
om alla kommuner gör detta samtidigt. Att detta skulle kunna förklaras som en osäkerhet av 
DiMaggio och Powell (1983) är tveksamt då den svarande inte visar på någon osäkerhet i 
svaret utan mer på ett missnöje kring att modeller/principer går att frångå som enskild 
kommun. Kommunen menar på att jämförelsen mellan kommunerna försvåras påtagligt när 
inte alla kommuner följer samma redovisningsprinciper. De påpekar också att de är positiva 
till ett byte till fullfonderingsmodellen, men att ett byte av modell eller princip inte är något 
som ska göras på initiativ av enskilda kommuner.  

En annan kommun som svarade att de inte har några planer på att byta modell i nuläget, men 
att de var emot bytet när det först kom. På grund av lagkravet valde de ändå att följa 
strömmen och byta modell enligt lagen. Detta skulle kunna tolkas som en osäkerhet och ett 
imiterande beteende utifrån DiMaggio och Powells syn, då det av någon anledning valde att 
följa det alla andra gjorde trots att det inte var något  som de själva kände sig tillfredsställda 
med. Att lagen sa att det var så som skulle göras kan också ha en stor förklaring i det hela, 
men det finns exempel på andra kommuner som stod starka och valde att stå emot lagen och 
detta utan rättsliga konsekvenser.  

En kommun ville se en förändring som strävar mot hur den privata sektorn redovisar, den 
kommunen anser att fullfondering är det enda rätta sättet att redovisa sina pensionsskulder på 
eftersom att allt då syns i balansräkningen, precis som det ska vara. De ansåg också att RIPS-
räntan inte ska kunna ändras hela tiden utan att det måste bli mer likt som det är i den privata 
sektorn, offentlig och privat sektor bör redovisa likadant. Här kan man se en vilja till en typisk 
imitation enligt DiMaggio och Powell, där kommunen önskar att redovisningen enligt lag ska 
bli mer liknande den redovisningen som görs i privata sektorn. Den offentliga sektorn ska inte 
ha några egna normer utan bör istället fokusera på att imitera och efterliknade den privata 
sektorn.  

4.10.3	  NORMATIV	  ISOMORFISM	  
Utifrån DiMaggio och Powells teori skulle man kunna utgå ifrån att redovisning enligt 
blandmodellen är normen i redovisning av pensionsskulder, eftersom det är så majoriteten av 
de svenska kommunerna gör och därför sätter detta som ett praxis. Även om detta också är 
enligt lag. Att följa lagar och rekommendationer var ett återkommande svar från enkäterna. 
Praxis innebär som en svarande uppgav när något förekommer hos en kvalitativ representativ 
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krets bokföringsskyldiga och påpekar också att de flesta kommuner använder sig av 
blandmodellen utifrån det regelverk som finns. Vissa kommuner är dock inte helt nöjda med 
dagens lagar och normer och det är flera som har uttryckt sig med att de hoppas få en ändrad 
lagstiftning, så att normen och lagen anger fullfonderingsmodellen istället. 

Flera av kommunerna hoppas alltså på att normerna ska ändras, för att det ska bli legitimt 
enligt normer och praxis, men helst också enligt lag, att redovisa enligt 
fullfonderingsmodellen. Det är den modellen som de flesta av våra svarande har gett mest 
positiva kommentarer till; framför allt att den ger en mer rättvisande och verklig bild utav den 
ekonomiska situationen. Att redovisa med en rättvisande bild och visa en verklig och öppen 
bild utav verkligheten är något som god redovisningssed också påvisar.  

I dagsläget anser många kommuner sig följa god redovisningssed enbart på grund av att de 
följer lagen, i likhet med majoriteten av landets kommuner, och därmed också normen enligt 
DiMaggio och Powell.  

4.10.4	  RITUAL	  	  
Chariri (2009) påpekar att en rad rutiner som utförs kan tolkas som en ritual. Årsredovisning 
är en process som till stor del alltid görs på liknande sätt som föregående år, vilket därför 
skulle kunna ses som en ritual. När det kommer till redovisning av pensionsskulder så har 
detta sedan lagen kom 1998, också gått på rutin hos de flesta svenska kommunerna. Några 
kommuner har dock frångått detta och skapat nya rutiner, som skiljer sig en del från de 
andras. Något som inte i alla fall är så uppskattat av de andra kommunerna. En kommun 
påstår, som inte var ensam om att uttrycka sig så, att det är fel att inte redovisa enligt vad 
lagen säger. De ansåg också att det aldrig kan vara god redovisningssed att bryta mot lagen 
och det medför också svårigheter med att jämföra kommunernas redovisning, om man 
använder olika modeller.  

Bland de svarande var det många som nämnde lagstiftning och normer som en fördel. Vissa 
av dessa utvecklade också att om alla följer lag och rekommendationer så blir redovisningen 
mer enhetlig och också lättare att jämföra, vilket lagen om kommunal redovisning också 
hänvisar till; att redovisningen ska vara öppen och jämförbar. Att alla kommuner, med 
undantag för några få, redovisar på samma sätt och följer samma principer kan enligt Chariri 
(2009) tolkas som en institutionell praxis som är upprättad av en och samma yrkesgrupp. 
Institutionell är synonym till tradition, praxisen som uppstår kan alltså förklaras som en ritual 
som blir till en tradition, vilket redovisning enligt blandmodellen som är enligt lag och 
rekommendationer skulle kunna ses som.  

I frågan om kommunerna hade planer på att byta modell var det övervägande svaret nej. Detta 
är något som kan tolkas utifrån vad Chariri (2009) säger om ritualer och rutiner, att 
kommunen har en inbiten rutin som de inte har planerat att bryta.  
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5.	  DISKUSSION	  OCH	  KRITISK	  REFLEKTION	  	  
 

Följande kapitel kommer innehålla en diskussion av det empiriska resultatet 

	  

Redovisning av pensionsskulden ska enligt lag ske med hjälp av blandmodellen, något som vi 
i studien fått svar på att många kommuner inte är helt positiva till. Enligt Lundberg och 
Lundqvist (2010) studie var de kommuner som då redovisade enligt fullfonderingsmodellen, 
övertygade om att fler kommuner inom de närmsta åren skulle börja redovisa enligt 
fullfonderingsmodellen. Detta är något vi har kunnat motbevisa, då de svar vi fått syftat på att 
ändring endast kommer ske om lagstiftningen ändras. Trots att det var många som gärna ville 
använda fullfonderingsmodellen; då denna ger en mer rättvisande bild men också för att den 
är i linje med god redovisningssed, så ansåg nästan alla att lagen ändå väger tyngre. På grund 
av att det enligt lag är blandmodellen som ska användas så har inte kommunerna så mycket 
till val, vi tror att det skulle se annorlunda ut om det var mer accepterat eller mer frivilligt att 
använda fullfonderingsmodellen. Nu blir det mer utav två sidor där de som redovisar enligt 
fullfonderingsmodellen ses som bedragare av de som följer lagen, varför det är så är något 
som kan diskuteras. Vi tror dock att det handlar både om osäkerhet, att man inte vågar frångå 
lagen men också att det helt enkelt inte varken finns tid eller kunskap att se vad det skulle 
göra för skillnad. Vilket är egentligen bäst för organisationen och vad ser bäst ut utifrån, från 
intressenternas syn?  

Resultatet av vår studie visar på att valet, inte i alla fall ses som ett val ur kommunens 
synpunkt. Valet styrs av lagen och mer frihet än så anser sig kommunerna inte ha. Att trots en 
vilja att göra annorlunda, stanna kvar med tryggheten, lagen och majoriteten av de svenska 
kommunerna, i ryggen visar på att man har en viss osäkerhet och att man inte efterliknar för 
att uppnå andra resultat utan man väljer att stanna kvar vid en enhetlig praxis och göra som 
resten för att detta är en trygghet, men också för att det underlättar finansiella jämförelser 
emellan kommunerna. Att följa lagen väger tyngre än alla normer och rekommendationer, en 
del påpekar att de faktiskt inte anser sig följa god redovisningssed, men eftersom de följer 
lagen väger detta tyngre och gör det hela mer accepterat. God redovisningssed är något som 
all redovisning ska följa och vi anser att det är fel att en del känner att de inte kan uppnå detta 
på grund av att lagen förhindrar detta, det blir en intern tvist bland lagar och normer som blir 
motsägelsefulla mot varandra. Vi tror att redovisning enligt blandmodellen går på rutin, den 
har varit införd sedan 1998 och nya unga ekonomer som börjar jobba nu har ingen som helst 
bakgrund till varför man gör som man gör, vilket gör att de kan uppfattas som det ända rätta 
sättet och inte alls ifrågasätts utan bara görs på fortsatt rutin. Det blir en ritual som inte 
kommer förändras på grund av att anledningen till modellen kommer glömmas bort ju längre 
tiden går. Intressant är att en del påpekade att blandmodellen inte hade några fördelar alls, 
medan andra trots nackdelar ändå påpekade varför blandmodellen från första början infördes 
och istället lyfte fram fördelarna med detta. Det ser vi som en okunskap hos de som bara såg 
nackdelarna i blandmodellen.  
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Många av respondenterna i studien påpekade och belyste gärna nackdelar och baksidan med 
blandmodellen, samtidigt som de gärna lyfte fram fördelarna med fullfonderingsmodellen och 
att denna är mer rättvis. Precis som tidigare studier har visat anser de flesta att 
fullfonderingsmodellen är mer rättvis och att det är den som bör användas, men på grund av 
dagens lagstiftning är detta inte möjligt då ingen av våra svaranden känner sig bekväma med 
att frångå lagen.  

Vi tror på att en undersökning kring hur det ekonomiska läget i kommunerna ser ut idag är att 
föreslå, regeringen kanske kan göra en ändring i lagen innan blandmodellen slussas ut, vilket 
kommer ta minst 20 år till. Eftersom en stor del av de frågade kommunerna ansåg att 
fullfonderingsmodellen är mer rätt och att de skulle föredra att ha den enligt lag så finns det 
nog en del att jobba på för regeringen. Något som åtminstone gör en större del nöjda och för 
att se till att det ursprungliga syftet med införandet av blandmodellen inte glöms bort, vilket är 
något vi tydligt sett i en del av våra svar; att de inte har någon aning om varför blandmodellen 
infördes från första början.  
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6.	  SLUTSATS	  OCH	  KRITIK	  	  
 
I det avslutande kapitlet kommer slutsatsen, som är baserad på studiens empiri och analys, att 

presenteras. Därmed kommer också forskningsfrågan att besvaras. Avslutningsvis kommer 
kritik mot studien samt förslag till fortsatt forskning att framföras. 

 

6.1	  SLUTSATSER	  
Det grundläggande syftet med studien var att få en förståelse och en förklaring till hur 
ekonomichefer i kommuner ser på sitt val gällande redovisningsmodell. Tidigare studier har 
förklarat valet till redovisningsmodell, framförallt fullfonderingsmodellen, med hjälp av den 
positiva redovisningsteorin och den institutionella teorin. Den institutionella teorin har också i 
denna studie bidragit till att förklara varför kommunerna väljer att tillämpa en 
redovisningsmodell, i det här fallet blandmodellen. Tidigare studier har förklarat valet till att 
frångå lagen med att kommunerna vill uppvisa en rättvisande bild av sin ekonomiska 
situation. Även i denna studie nämner många kommuner att de skulle vilja uppvisa en 
rättvisande bild av sitt ekonomiska läge. Dessutom framkom det i undersökningen att många 
kommuner är medvetna om sina pensionsskulder och att de flesta ser negativt på 
blandmodellen, då de tycker att modellen är vilseledande och bryter mot normer.  

I vissa fall kunde man ana att kommunerna inte hade hela kunskapen om varför 
blandmodellen från första början infördes, men också kommuner som accepterade läget och 
inte ifrågasatte modellen alls. Det var inte heller många kommuner som angav att de hade haft 
diskussion eller fundering på att byta modell. Det är intressant att se skillnaderna, en större 
forskning hade varit kul att också kolla på eventuella samband mellan svaren. Att en del 
kommuner bara fortsätter göra sin redovisnings på rutin, utan att ifrågasätta eller ens ta upp 
frågan till diskussion är något som delvis skulle kunna förklaras med hjälp av den den 
institutionella inriktningen ritualer.  

Genomgående i hela studien och som återkom i alla frågor är att den största andelen tycker att 
blandmodellen inte ger en rättvis bild av den ekonomiska situationen och att det är något 
fullfonderingsmodellen visar. Dock hindrar lagen kommunerna från att redovisa med den 
rättvisande bilden de vill, eftersom lagen föreskriver att blandmodellen är den som ska 
användas. Valet till att fortsätta redovisa enligt blandmodellen, kan därmed till viss del 
förklaras med hjälp av den institutionella teorin och då framförallt av den tvingande 
isomorfismen.  

6.2	  STUDIENS	  BRISTER	  OCH	  BEGRÄNSNINGAR	  
Kritik mot genomförande av denna studie kan riktas på flera sätt. Studiens resultat och analys 
har möjligen påverkats av författarnas egna tolkningar, värderingar och uppfattning av 
definitioner och begrepp. Svaren på enkätundersökningen var öppna, vilket medförde att 
författarna gjorde egna tolkningar av respondenternas svar innan dessa sedan delades in i 
kategorier, detta kan ha gjort att redovisningen av svaren inte var hundra procent rättvis.  
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Kritik kan också riktas mot enkäten och dess frågor, då dessa bör ha bearbetats mer noggrant 
innan de skickades ut till respondenterna. Detta är i och för sig något som är lätt att se i 
efterhand. Som exempel bör frågan om fullfonderingsmodellens fördelar och nackdelar ha 
uteslutits, då svar om fördelar och nackdelar gällande blandmodellen redan svarats på. Detta 
upprepade sig onödigt mycket och skapade mer förvirring än nytta bland respondenterna. Att 
enkäten inte skickades ut som en webbenkät från första början, ser vi också som en brist då 
det hade varit mer professionellt med en webbenkät redan från början. 

Slutligen ser vi tidsramen för studien som en begränsning, med mer tid hade man kunnat göra 
en mer ingående studie och till exempel kompletterat med att undersöka samband mellan 
olika variabler.  

6.3	  FÖRSLAG	  TILL	  FORTSATT	  FORSKNING	  
Vi tror att det kan vara spännande med en vidare forskning inom ämnet, genom att studera de 
kommuner som har valt att byta från blandmodellen till fullfonderingsmodellen eller tvärtom, 
sedan lagen infördes 1998. För att få en djupare insikt om deras val till bytet skulle vi 
rekommendera att samla empiri genom intervjuer.  

Vill man fokusera på en kvantitativ studie kan ett förslag på vidare forskning också vara att 
kolla på olika samband mellan valet av redovisningsmodellen och nyckeltal, exempel på 
nyckeltal är antal invånare, ekonomiska läget, soliditet, åldersintervaller etcetera.  

För vidare forskning kan vi också föreslå att studera eventuella kopplingar eller samband 
mellan maktskifte och byte av modell. Ett ytterligare förslag är då också att intervjua 
kommunalpolitiker, för att ta reda på deras syn på det hela och vad det egentligen finns för 
kunskaper bakom besluten.  
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Bilaga 1: Kommuner som redovisar pensionsskulder i enlighet med blandmodellen  
 
Ale  
Alingsås 
Alvesta 
Aneby  
Arjeplog 
Arvidsjaur 
Arvika 
Askersund 
Avesta 
Bengtsfors 
Berg 
Bjurholm 
Bjuv 
Boden 
Bollebygd 
Bollnäs 
Borgholm 
Borlänge 
Borås 
Botkyrka 
Boxholm 
Bromölla 
Bräcke 
Burlöv 
Båstad 
Dals-Ed 
Danderyd 
Degerfors 
Dorotea 
Eda 
Ekerö 
Eksjö 
Emmaboda 
Enköping 
Eskilstuna 
Eslöv 
Essunga 
Fagersta 
Falkenberg 
Falköping 
Falun 
Filipstad 
Finspång 
Flen 
Forshaga 
Färgelanda 
Gagnef 
Gislaved 
Gnesta 
Gnosjö 
Gotland 
Grums 
Grästorp 
Gullspång 

Gällivare 
Gävle 
Göteborg 
Götene 
Habo 
Hagfors 
Hallsberg 
Hallstahammar 
Halmstad 
Hammarö 
Haninge 
Haparanda 
Heby 
Hedemora 
Herrljunga 
Hjo 
Hofors 
Huddinge 
Hudiksvall 
Hultsfred 
Hylte 
Håbo 
Hällefors 
Härjedalen 
Hässleholm 
Högsby 
Hörby 
Höör 
Jokkmokk 
Järfälla 
Jönköping 
Kalix 
Kalmar 
Karlsborg 
Karlshamn 
Karlskoga 
Karlskrona 
Karlstad 
Katrineholm 
Kil 
Kinda 
Kiruna 
Klippan 
Knivsta 
Kramfors 
Kristianstad 
Kristinehamn 
Krokom 
Kumla 
Kungsör 
Kävlinge 
Köping 
Laholm 
Landskrona 

Laxå 
Lekeberg 
Leksand 
Lessebo 
Lidingö 
Lidköping 
Lilla Edet 
Lindesberg 
Ljungby 
Ljusdal 
Ljusnarsberg 
Lomma 
Ludvika 
Luleå 
Lund 
Lycksele 
Lysekil 
Malmö 
Malung-Sälen 
Malå 
Mariestad 
Mark 
Markaryd 
Mellerud 
Mjölby 
Mora 
Motala 
Mullsjö 
Munkedal 
Munkfors 
Mönsterås 
Mörbylånga 
Nacka 
Nora 
Norberg 
Nordanstig 
Nordmaling 
Norrköping 
Norrtälje 
Norsjö 
Nybro 
Nykvarn 
Nyköping 
Nynäshamn 
Nässjö 
Ockelbo 
Olofströ 
Orsa 
Orust 
Osby 
Oskarshamn 
Ovanåker 
Oxelösund 
Pajala 

Partille 
Perstorp 
Piteå 
Ragunda 
Robertsfors 
Ronneby 
Rättvik 
Sala 
Salem 
Sandviken 
Sigtuna 
Simrishamn 
Skara 
Skellefteå 
Skinnskatteberg 
Skurup 
Skövde 
Sollefteå 
Sollentuna 
Solna 
Sorsele 
Sotenäs 
Stockholm 
Storfors 
Storuman 
Strängnäs 
Strömstad 
Sundbyberg 
Sundsvall 
Sunne 
Surahammar 
Svalöv 
Svedala 
Svenljunga 
Säffle 
Säter 
Sävsjö 
Söderhamn 
Söderköping 
Södertälje 
Sölvesborg 
Tanum 
Tibro 
Tidaholm 
Tierp 
Timrå 
Tingsryd 
Tjörn 
Tomelilla 
Torsby 
Torsås 
Tranås 
Trelleborg 
Trollhättan 

Trosa 
Tyresö 
Täby 
Töreboda 
Uddevalla 
Ulricehamn 
Umeå 
Upplands Väsby 
Upplands-Bro 
Uppsala 
Uppvidinge 
Vadstena 
Vaggeryd 
Valdemarsvik 
Vallentuna 
Vansbro 
Varberg 
Vaxholm 
Vellinge 
Vetlanda 
Vilhelmina 
Vimmerby 
Vindeln 
Vingåker 
Vårgårda 
Vänersborg 
Vännäs 
Värmdö 
Västervik 
Västerås 
Ydre 
Ystad 
Åmål 
Ånge 
Årjäng 
Åsele 
Åtvidaberg 
Älmhult 
Älvdalen 
Älvkarleby 
Älvsbyn 
Ängelholm 
Öckerö 
Ödeshög 
Örebro 
Örnsköldsvik 
Österåker 
Östhammar 
Östra Göinge 
Överkalix 
Övertorneå 
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Bilaga 2: Svenska kommuner med fullfonderingsmodellen samt kommuner som tillämpar 
både fullfonderingsmodellen och blandmodellen i redovisning av pensionsskulder 

Kommuner med fullfonderingsmodellen 

 

Arboga  

Helsingborg 

Härnösand 

Härryda 

Höganäs 

Kungsbacka 

Kungälv 

Lerum 

Linköping 

Sjöbo 

Smedjebacken 

Staffanstorp 

Stenungssund 

Strömsund 

Tranemo 

Vara 

Åre 

Åstorp 

Örnsköldsvik 

Östersund 

 

Kommuner med blandmodellen och fullfonderinsmodellen 

 

Mölndal 

Värnamo 

Växjö 
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Bilaga 3: Urval kommuner för enkätundersökning för denna studie 

 

Alvesta kommun 

Arvidsjaurs kommun 

Bjurholms kommun 

Borlänge kommun 

Burlövs kommun 

Danderyds kommun 

Eksjö kommun 

Emmaboda kommun 

Enköpings kommun 

Falu kommun 

Grästorps kommun 

Gullspångs kommun 

Gällivare kommun 

Götene kommun 

Habo kommun 

Hjo kommun 

Huddinge kommun 

Höörs kommun 

Karlshamns kommun 

Karlskoga kommun 

Karlstads kommun 

Katrineholms kommun 

Kils kommun 

Kumla kommun 

Köpings kommun 

Laholms kommun 

Landskrona kommun 

Laxå kommun 

Lessebo kommun 

Lilla Edets kommun 

Lycksele kommun 

Marks kommun 

Mullsjö kommun 

Mörbylånga kommun 

Norsjö kommun 

Orusts kommun 

Ovanåkers kommun 

Ragunda kommun 

Salems kommun 

Skara kommun 

Skurups kommun 

Smedjebackens kommun 

Sollefteå kommun 

Sollentuna kommun 

Sotenäs kommun 

Söderhamns kommun 

Söderköpings kommun 

Tibro kommun 

Tierps kommun 

Tomelilla kommun 

Torsby kommun 

Torsås kommun 

Tyresö kommun 

Upplands-Bro kommun 

Vadstena kommun 

Valdemarsviks kommun 

Vingåkers kommun 

Vännäs kommun 

Västerås kommun 

Årjängs kommun 

Örnsköldsviks kommun 

Östra Göinge kommun 

Överkalix kommun 
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Bilaga 4: Urval bland kommuner 

 

Län Population Urval Antal kommuner  per län 

Blekinge 5 1,18 1 

Dalarna 14 3,3 3 

Gävleborg 10 2,36 2 

Halland 5 1,18 1 

Jämtland 5 1,18 1 

Jönköping 12 2,83 3 

Kalmar + Gotland 13 3,07 3 

Kronoberg 7 1,65 2 

Norrbotten 14 3,3 3 

Skåne 27 6,37 6 

Stockholm 26 6,13 6 

Södermanland 9 2,12 2 

Uppsala 8 1,89 2 

Värmland 16 3,78 4 

Västerbotten 15 3,54 4 

Västernorrland 6 1,42 2 

Västmanland 9 2,12 2 

Västra Götaland 42 9,91 10 

Örebro 12 2,83 3 

Östergötland 12 2,83 3 

 267 63 63 
 

 
Gotland har slagits ihop med Kalmar län, anledningen är att Gotland ska ha lika stor chans att 
komma med som de andra kommunerna, den blir automatiskt noll annars. Kalmar valdes då 
detta var det närmsta länet till Gotland.  
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Bilaga 5: Mail med enkät till utvalda kommuner som tillämpar blandmodell 

 

Hej, 

 

Vi heter Olga Astros och Nicole Auld och vi studerar sista terminen på 
företagsekonomiprogrammet med inriktning redovisning vid Stockholms Universitet.  Vi 
skriver just nu vår kandidatuppsats och har valt att rikta in oss på kommuners 
pensionsredovisning. Vi har gått igenom alla Sveriges 290 kommuners årsredovisningar och 
observerat att större delen av kommunerna redovisar sina pensionsskulder enligt 
blandmodellen, som är föreskriven i lagen om kommunal redovisning. Det finns dock några 
kommuner som frångår lagen och istället använder sig av fullfonderingsmodellen, med 
motivation om att visa en mer rättvisande redovisning.  

Det finns sen tidigare ganska många undersökningar om de kommuner som använder 
fullfonderingsmodellen, varför vi har valt att studera kommuner som använder sig av 
blandmodellen istället. Vi är intresserade av att veta om det finns, förutom att följa lagens 
föreskrifter, andra anledningar som motiverar blandmodellens tillämpning.  

Ni har blivit utvalda i vår studie och vi skulle verkligen uppskatta om Ni tar er tid till att bidra 
till vår studie genom att besvara bifogade frågor. 

 

Tack på förhand! 

Självklart kommer vi att maila Er den färdiga uppsatsen i mitten av januari om Ni är 
intresserade av slutresultatet.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Olga och Nicole 
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Bilaga 6: Påminnelsemail med enkät till utvalda kommuner som tillämpar blandmodell 

 

Hej, 

Vi heter Olga Astros och Nicole Auld, vi studerar sista terminen på Stockholms Universitet 
där vi läser kandidatprogrammet i företagsekonomi med inriktning redovisning. I måndags 
mottog ni ett mail med en enkät utav oss, vi har uppfattat att en del tyckte att en webbenkät 
skulle underlätta. Därför har vi nu tagit fram en sådan och bifogar denna. Vi ber Er om några 
minuter av Er tid för att tillföra viktig empiri till vår uppsats som handlar om kommuners 
pensionsredovisning. Vi skulle verkligen uppskatta om ni vill hjälpa oss och bidra till vår 
studie. Enkäten tar cirka 10 minuter.  

Länk till webbenkät: https://www.webbenkater.com/s/3b184ca  

 

Tack på förhand! 

Självklart kommer vi att maila Er den färdiga uppsatsen i mitten av januari om Ni är 
intresserade av slutresultatet.  

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Olga & Nicole  
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Bilaga 7: Enkätfrågor 

• Kommun: 

• Vad har du för tjänst/befattning/titel och hur länge har du haft denna befattning? 

• Vem är beslutsfattare hos er när det gäller valet av redovisningsfrågor? 

• Enligt lagen om kommunal redovisning ska pensionsskulden i kommuner redovisas 
enligt blandmodellen. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med blandmodellens 
tillämpning? 

• Vad hade ni för motiveringar till valet av blandmodellen, mer än att lagen kräver 
detta? 

• Hade ert val av redovisningsmodell varit annorlunda om balanskravet inte fanns? Hur 
skulle ni redovisa pensionsskulden i så fall? 

• Det finns några svenska kommuner som frångår lagen och använder 
fullfonderingsmodellen. Vilka fördelar respektive nackdelar anser ni att denna modell 
har? 

• Har ni haft några diskussioner eller funderingar på att byta till 
fullfonderingsmodellen? 

• Anser ni att ni följer god redovisningssed, trots att en del av skulden ligger utanför 
balansräkningen? Förklara gärna.  

• Övriga åsikter angående pensionsredovisning- och blandmodellsfrågor som ni skulle 
vilja lägga till:  

• Vill du ha den färdiga uppsatsen skickad till dig i mitten av januari, fyll i din 
mailadress: 

 

  



	  

	  

	  

	  

 

Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Tel: 08 – 16 20 00 


