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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: År 1992 trädde en ny kommunallag i kraft vilket innebar flera förändringar 
av den kommunala redovisningen. År 1997 kom en kommunal redovisningslag och 
begreppet god redovisningssed fördes in i kommuners redovisning. Seden kantas av 
särregler som balanskravet och blandmodellen som är politiska beslut och inte är 
redovisningstekniskt motiverade. Kommunallagens krav på ekonomisk balans trädde i 
kraft år 2000 och är en av hörnstenarna i kommuners krav på en god ekonomisk 
hushållning. Balanskravet innebär att kommuner ska visa ett positivt resultat. Sedan 
balanskravet trädde i kraft har kommuners intresse riktats mot balanskravet i stället för 
mot det mer långsiktiga kravet på en god ekonomisk hushållning. För att kommuner ska 
nå upp till balanskravet infördes år 2000 en modell för beräkning av kommunens 
pensionsskulder benämnd blandmodellen. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommuner hanterar kravet på en 
god ekonomisk hushållning i skenet av den dolda pensionsskulden. Beskriva 
balanskravet och blandmodellen gentemot kravet på att redovisningen ska visa en 
korrekt bild av kommunens verkliga ekonomiska ställning och resultat, den rättvisande 
bilden. Samt belysa redovisningens roll och användning i en kommun. 
 
Genomförande: Uppsatsen är genomförd med en kombination av en kvalitativ och en 
kvantitativ ansats. Studiens kvalitativa del bygger på besöksintervjuer hos fyra utvalda 
kommuner medan studiens kvantitativa del bygger på ett frågeformulär som skickades 
ut till 30 kommuner varav 18 svarade. Inom ramen för undersökningen har både 
primärdata och sekundärdata använts. Primärdata har inhämtas från besöksintervjuer, 
utskickade frågeformulär och expertiskunskap inom redovisningsområdet. Sekundärdata 
har bestått av litteratur, artiklar, tidskrifter, utredningar och årsredovisningar. 
 
Resultat: Studien visar att begreppet god ekonomisk hushållning har haft en positiv 
effekt på kommuners ekonomi och där balanskravet ses som det mest centrala. Stor 
osäkerhet råder dock om vilka mål och policies kommuner ska sätta upp för vad som 
utgör god ekonomisk hushållning. Blandmodellen är ett politiskt beslut som sätter 
vedertagna redovisningsprinciper ur spel och går emot några av redovisningens 
kvalitativa egenskaper. Undersökningens respondenter sätter gärna likhetstecken mellan 
rättvisande bild och god redovisningssed men det skiljer sig mellan undersökningens 
fyra orter hur begreppen tolkas. Studien visar också att kommuner anser sig vara 
skuldfria när de har en ansvarsförbindelse för pensioner som i ett flertal fall uppgår till 
betydande belopp. Kommuner måste ta ansvar för sina pensionsåtaganden genom att 
fondera medel och inte skjuta över kostnader på nästa generation. 
 
Nyckelord: God ekonomisk hushållning, balanskravet, blandmodellen, rättvisande bild, 
god redovisningssed, kommuners ekonomi, pensionsskuld, ansvarsförbindelse 
 





ABSTRACT 

 
Background: In 1992, the new Local Government Act took effect, which implied 
several changes for municipal accounting. A municipal accounting law came in 1997, 
and the concept of generally accepted accounting principles entered into municipal 
accounting. This practice is marked by special rules such as the “balanced budget 
requirement” (balanskrav) and the “mixed model” of accounting (blandmodellen), 
which are political decisions not motivated by accounting. The Local Government Act’s 
requirement for financial balance took effect in 2000 and is one of the cornerstones in 
the municipalities’ requirements for good financial management. The balanced budget 
requirement means that municipalities should show that income exceeds costs. Since the 
balanced budget requirement took effect, the municipalities have focused their interest 
on it, instead of on the more long-term requirement for good financial management. In 
order for municipalities to fulfil the balanced budget requirement, the mixed model, 
which calculates the municipality’s pension liabilities, was introduced in 2000. 
 
Purpose: The purpose of this essay is to (1) examine how municipalities manage the 
requirement for good financial management despite hidden pension liabilities, (2) to 
describe the balanced budget requirement and mixed model in relation to the 
requirement that accounting records should show an accurate view of the municipality’s 
true financial position and income/expenditures, the true and fair view, and (3) to 
illustrate the role and use of accounting in a municipality.  
 
Methods: This essay was carried out through a combination of a qualitative and a 
quantitative approach. The study’s qualitative component is based on interviews in four 
selected municipalities, whereas the quantitative component is based on a questionnaire 
that was sent to 30 municipalities, of which 18 submitted answers. Both primary and 
secondary data have been used within the framework of the study. The primary data 
were collected from interviews, mailed questionnaires, and expert knowledge in the 
accounting field. Secondary data consisted of literature, articles, journals, studies, and 
annual reports.  
 
Results: The study shows that the concept of good financial management has had a 
positive effect on the finances of municipalities, and the balanced budget requirement is 
viewed as the core. There is great uncertainty, however, as to which goals and policies 
the municipalities should set up to constitute good financial management. The mixed 
model is a political decision that eliminates generally accepted accounting principles 
and goes against some of the qualitative properties of accounting. The study’s 
respondents gladly equate the true and fair view with generally accepted accounting 
principles, but there are differences in interpretation of the concepts in the four selected 
municipalities. The study also shows that the municipalities consider themselves free 
from debt when they have contingent liabilities for pensions, which in several cases 
total significant amounts. The municipalities must take responsibility for their pension 
commitments by reserving funds for them, and not shift the costs to the next generation. 
 
Keywords: Good financial management, balanced budget requirement, mixed model, 
true and fair view, generally accepted accounting principles, municipal finances, 
pension liability, contingent liability  
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BEGREPPSDEFINITIONER 
 

 

Blandmodellen; intjänade pensionsskulder som härrör sig från tiden före år 1998 ska 

redovisas som en ansvarsförbindelse och pensionsskulder efter år 1998 ska redovisas 

som en avsättning i balansräkningen. Detta enligt kommunallagen och den kommunala 

redovisningslagen. 

 

Ansvarsförbindelse för pensioner enligt blandmodellen; pensioner intjänade före 

räkenskapsåret 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med den 

kommunala redovisningslagen, 5 kapitel, 4 §. Detta är egentligen samma sak som en 

avsättning. 

 

Ansvarsförbindelse; en osäker förpliktelse för organisationen. Redovisas i not utanför 

balansräkningen. Posten är svårbedömd och varje beräkning medför stora subjektiva 

inslag att den inte kan anses tillförlitlig. I normalfallet krävs ett ytterligare åtagande för 

organisationen ska bli förpliktigad. 

 

Avsättning enligt blandmodellen; pensioner intjänade efter år 1998 redovisas som en 

avsättning, se nedan. 

 

Avsättning; en avsättning är en skuld, det vill säga att det finns ett befintligt åtagande 

till följd av inträffad händelse vilket förväntas leda till ett utflöde av ekonomiska 

resurser. En avsättning har dock en osäkerhet när det gäller förfallotidpunkt eller 

belopp. Avsättningen ska redovisas i balansräkningen.  

 

Balanskrav; kommuners krav på att visa positivt resultat enligt kommunallagen. 

 

Fullfonderingsmodellen; används synonymt med fullkostnadsmodellen. Modellen 

innebär att alla pensionsåtaganden redovisas i kommunens balansräkning och 

värdesäkring för ränta och inflation belastar resultatet varje år. 
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1. INLEDNING 

I inledningen presenteras bakgrunden till kommuners pensionsredovisning och varför 

denna kan komma att bli ett framtida problem. Kapitlet fortsätter med en diskussion om 

huruvida kommuner redovisar en rättvisande bild av sin verksamhet och betydelsen av 

god ekonomisk hushållning. Därefter tar en problemdiskussion vid som mynnar ut i 

uppsatsens två delsyften. Avslutningsvis beskrivs avgränsningarna och uppsatsens 

fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

 

”Skulder till pensionärer hotar skola och omsorg. De närmaste åtta åren 

kommer drygt 1 400 människor att pensioneras i Nyköping, Oxelösund, 

Trosa och Gnesta. Ingen av dem behöver frukta att tjänstepensionen inte 

kommer att betalas ut. Kommunernas åtagande gör att pensionspengarna 

kommer som ett bergsäkert brev på posten.” 
 

”Men för kommunerna själva kan pensionsskulderna bli ett gigantiskt 

problem. I förlängningen kan de framtida pensionerna hota resurserna till 

skolan och omsorgen. Anledningen är att flera kommuner inte har avsatt 

tillräckligt med pengar till framtidens pensioner. Istället betalas 

pensionerna med pengar från den ordinarie verksamheten.” 

 

Ovanstående citat kunde läsas i Södermanlands Nyheter (Ringdahl, 2006-01-05, s. 7). 

Artikeln som belyste kommuners stora dolda pensionsskulder blev också startskottet för 

denna uppsats. En stark bidragande orsak till val av ämne är också att uppsatsens 

författare har ett stort personligt intresse av hur offentlig verksamhet styrs. 
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1.1.1 Kommunal redovisning - en återblick 
 

Ekonomiadministrationen i kommuner har anor från 1860-talet och har utvecklats under 

årens lopp. Metoder och resonemang kring ekonomi och administration som förekom då 

lever kvar än idag trots att de ersatts eller avskaffats. De första 

kommunalförordningarna fastställdes år 1862 men hur utgifter och inkomster skulle 

klassificeras framgick då inte av lagen. Kommuners budget och räkenskaper togs hand 

av personer som sällan hade kunskaper om bokföring. Dessutom var det vanligt med 

naturprestationer vilket var svårt att bokföra och Statistiska Centralbyrån (SCB) som 

hade till uppgift att samla in statistik om kommuners ekonomi fick sällan korrekta 

uppgifter. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

 

Arbetet med att utarbeta ett likformigt bokföringssystem för kommuner togs år 1908 då 

Svenska Stadsförbundet1 tillsatte en kommitté med uppgiften att utarbeta ett likformigt 

bokföringssystem för städerna. År 1912 var kommittén klar med sitt förslag och 

resultatet blev ett stort antal rubriker som kunde tänkas ingå i inkomst- respektive 

utgiftsstaten, det vill säga budgeten. Budgetens indelning sågs som utgångspunkt för 

uppställningen av redovisningen. Det skulle finnas kassaböcker, en huvudbok med 

konton för ingående balans, vinst och förlust, utgående balans samt för rubrikerna och 

dess underavdelningar. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

 

År 1930 instiftades kommunallagar för städer och en för landskommuner. I denna lag 

fick kommunerna själva bestämma om och hur ett eventuellt över- respektive underskott 

skulle hanteras eftersom det hade varit ett problem i 1862 års kommunalförordningar. 

Kravet på revision kom också som en följd av uppdagade oegentligheter på 1920-talet. 

(Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

 

Svenska Stadsförbundet tillsatte en kommitté efter påtryckningar från Sveriges 

Stadskamerala Förening2. Kommittén kom fram till att alla investeringar skulle tas upp i 

balansräkningen och aktiveras. I budgetarbetet skulle man frångå kassaprincip och 

periodisera utgifter och inkomster. I balansräkningen föreslogs en indelning i rörliga 

och fasta tillgångar och skulder. Dock gjordes ingen koppling mellan balansräkningen 

                                                 
1 Föregångare till Svenska Kommunförbundet. 
2 Föregångare till Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. 
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och det uttalade förbudet att minska det egna kapitalet. Kommittén förde fram 

kapitalbegreppet och uttalade explicit att en generation inte ska förbruka vad de tidigare 

sparat, definierat i tekniska termer som ”det egna kapitalet inte fick minska”. 

(Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

 

År 1953 fastställdes nästa kommunallag. En stor förändring mot 1930 års lag gällde 

förmögenhetsskyddet: (Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

 

”Vad kommunen tillhör i fast eller lös egendom bör så förvaltas, att kommunens 

förmögenhet ej minskas. Medel som kommunen uppburit såsom vederlag för 

anläggningstillgångar eller på grund av försäkring av sådan tillgång, må tagas i 

anspråk endast för återbetalning av lån, som upptagits för förvärv av tillgången, 

eller för anskaffande av annan dylik tillgång. Som anläggningstillgång skall anses 

fast egendom, så ock lös egendom, avsedd att stadigvarande innehavas av 

kommunen.” 
Källa: 50 § kommunallagen, 1953 

 

I förarbeten till lagen framgick inte hur förmögenhetsskyddet skulle lösas rent 

redovisningstekniskt. År 1950 tillsattes därför kapitalredovisningskommittén (KRK). 

Utredningen pekade på att eftersom kommunala bokslut ska redovisa årets resultat 

jämfört med budget, så är det nödvändigt att använda andra begrepp och annan teknik 

än för privata näringslivet. Den av utredningen föreslagna KRK-modellen3 fick 

fullständigt genomslag i kommuner och landsting. Syftet att få enhetlighet uppnåddes. 

(Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

 

År 1983 lade moderaterna fram en reformerad kommunal redovisning som möjliggjorde 

bättre ekonomiska bedömningar och som kunde ligga till grund för jämförelser mellan 

olika kommuner. Ett utredningsarbete påbörjades och en referensgrupp med 

representanter från kommuner och landsting etablerades samma år. Den stora frågan var 

                                                 
3 KRK-modellen delade upp eget kapital i stamkapital och driftkapital. Stamkapitalet var den 

förmögenhet som inte fick minska och bestod av investerat stamkapital (anläggningstillgångarnas 

bokförda värde minus långfristiga skulder) och disponibelt stamkapital (avsättningar till kapitalfonder och 

försäljning av anläggningstillgångar). Vid bokslutet avslutades drift och kapitalbudgeten med en 

överföring genom att driftbudgeten debiterades och kapitalbudgeten krediterades. Därigenom ansågs den 

kommunala förmögenheten vara skyddad. 
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om KRK-modellen skulle behållas. År 1984 bestämde referensgruppen sig för att 

överge KRK-modellen. I stället bestämde gruppen sig för en modell bestående av 

resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning, och som i sin grundstruktur var 

densamma som näringslivets. Denna redovisningsmodell skulle vara mer lättförståelig 

för redovisning och budgetering. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

 

År 1986 kom Kommunförbundet/Landstingsförbundet-86 (Kf/Lf-86) med en 

beskrivning av den nya modellen, samt ett redovisningsreglemente som till sin 

uppbyggnad och innehåll uppvisade stora likheter med bokföringslagen. Man var 

medveten om att alla frågor inte lösts och idén om en referensgrupp för 

redovisningsfrågor som skulle värna om tillämpning och utveckling av god 

redovisningssed föddes. Den första frågan som referensgruppen fick behandla var hur 

kommuners pensionsåtaganden skulle redovisas. En anvisning utkom år 1987. Inom 

området externredovisning i kommuner fick referensgruppen en etablerad position som 

ett normskapande organ. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

 

År 1992 trädde en ny kommunallag i kraft och innebar flera förändringar i regleringen 

av den kommunala budgeteringen och redovisningen. Lagen bekräftade den 

praxisutveckling som sedan 1980-talet utvecklats. Resultaträkning, finansieringsanalys 

och balansräkning är de rapporter som ska beskriva kommuners ekonomi. Kravet på 

god redovisningssed skrevs in i lagen och markerar närheten till andra samhällssektorer. 

Skillnaden i redovisningsformer mellan privat och offentlig sektor tonades ner.  

Skillnaden motiverade inte en särskild definition av begreppet god redovisningssed för 

kommuner. (Prop. 1990/91:117) Lagstiftaren konstaterade därför att föreskrifter och 

rekommendationer från bokföringsnämnden och FAR4 har betydelse för utformningen 

av god redovisningssed i den kommunala sektorn. Synsättet avvek från 

kommunallagsutredningen som menade att den kommunala särarten motiverar en 

särskild kommunal redovisningssed. Den modellen hade försvårat samordning mellan 

privat sektors och kommunal sektors redovisningsformer. Den svenska traditionen om 

ett starkt kommunalt självstyre förhindrade mer långtgående redovisningsregler vid 

denna tidpunkt. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

 

                                                 
4 Föreningen för auktoriserade och godkända revisorer och andra högt kvalificerade specialister inom 
revisionsbyråbranschen. (FAR, 2006b) 
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År 1995 tillsattes en arbetsgrupp för att göra en översyn över kommunallagen enligt en 

kompletteringsproposition. Förslaget om en balanserad budget togs fram (balanskravet). 

Regeln fokuserade på resultaträkningen och gav utrymme för undantag. (Brorström, 

Haglund och Solli, 2005) 

 

Arbetsgruppen föreslog att en kommunal redovisningslag skulle införas och att 

normbildningen som hanterats av kommun- och landstingsförbundets referensgrupp 

skulle skötas av ett oberoende organ. Under våren 1996 träffades en överenskommelse 

mellan de båda kommunförbunden och regeringen att kommuners pensionsförpliktelser 

skulle redovisas enligt blandmodellen och skulle gälla vid bedömningen av huruvida 

balanskravet i kommunallagen uppfyllts. Samma modell skulle även användas i 

redovisningen. Hanteringen innebar en fundamental förändring jämfört med tidigare 

praxis. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

 

År 1996 startade arbetet med att utforma en kommunal redovisningslag, vilken trädde 

ikraft år 1998. I utredningen som föranledde lagen vilken leddes av finansdepartementet 

ansågs det viktigt att ha en separat redovisningslagstiftning i förhållande till privata 

företag. Att redovisningen skulle ske i enlighet med gällande sed och på 

bokföringsmässiga grunder sågs som en självklarhet. Lagen kom att bekräfta 

kommunallagens krav om att bokförning ska göras med tillämpning av god 

redovisningssed. Resultaträkningen sågs som den viktigaste rapporten. 

Kommunallagens krav på ekonomisk balans trädde i kraft år 2000. (Brorström, Haglund 

och Solli, 2005) 

 

1.1.2 Kommunen som fenomen 
 

Det finns totalt 290 kommuner i Sverige och medelkommunen har cirka 15 000 

invånare. Staten vill att det kommunala självstyret är så starkt som möjligt och 

kommuner har stor frihet att bestämma och påverka sin egen verksamhet. (Nilsson, 

2004) Det kommunala självstyret är inskrivet i grundlagen (Regeringsformen 1:1). I 

slutändan är det riksdagen som beslutar om de lagar som styr kommuner. Exempel på 

kommunal verksamhet är; skola, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, 

försörjningsbidrag, bibliotek, plan- och byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, vatten, 
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avlopp, renhållning, avfallshantering, räddningstjänst, social och kulturell utveckling. 

(Nilsson, 2004) 

 

Kommunalskatten är kommuners största inkomstkälla, nästan 60 procent av kommuners 

inkomst är kommunalskatt. Det är därför viktigt för en kommun att skapa ett sådant 

företagsklimat att så många som möjligt av kommuninvånarna har ett arbete att gå till. 

Konsekvensen blir att de då bidrar till att stärka kommunens ekonomi genom att de 

betalar skatt på sina inkomster. För att vara medlem i en kommun krävs att man är 

folkbokförd i kommunen, äger fastighet eller mark eller är taxerad att betala 

kommunalskatt där. Genom offentlighetsprincipen har alla svenska och utländska 

medborgare rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos myndigheter och 

förvaltningar. Varje kommuninvånare har också rätt att få kommunens beslut prövade 

genom att överklaga hos länsrätten. Den högsta beslutande församlingen vid kommuner 

är kommunfullmäktige som är representerat av de politiska partierna. För att fullgöra 

kommunens uppgifter tillsätter kommunfullmäktige en kommunstyrelse och nämnder. 

(Nilsson, 2004) 

 

1.2 Problemställning 

 

Lydelsen ”kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet” tillkom år 1991 och ersatte den tidigare regeln i 1977 års kommunallag om 

förmögenhetsskydd. Begreppet är en rambestämmelse som är svår att definiera, och 

omfattande tolkningsutrymme finns. God ekonomisk hushållning kan betyda olika saker 

i olika kommuner beroende på hur deras ekonomiska situation ser ut. (Falkman, 2003a)  

Från och med räkenskapsåret 2005 ska finansiella mål samt mål och riktlinjer för 

verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning finnas med i 

kommunens budget. (Kommunallagen, (1991:900), 8 kapitel, 5 § 2 stycket) Hur ser 

kommuner på begreppet god ekonomisk hushållning? 

 

Ett grundkrav för vad som kan anses vara god ekonomisk hushållning är att kommuners 

intäkter täcker deras kostnader (balanskravet). Den bakomliggande tanken bakom 

balanskravet är att garantera att varje generation bär kostnaderna för den service 

generationen själv fattat beslut om och konsumerar. Servicekapaciteten måste kunna 
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bibehållas utan att ge avkall på en given avlämnad kvalitet. Detta kräver löpande 

återinvesteringar i kommunens anläggningstillgångar. Det är dock inte självklart i vilka 

tillgångar man ska investera i. Ett ytterligare problem med balanskravet är att det inte 

tar hänsyn till att förutsättningarna varierar mellan åren. (Falkman, 2003a) Hur förhåller 

sig kommuner till balanskravet? 

 

För att ge kommuner en möjlighet att klara balanskravet introducerades år 2000 en ny 

beräkningsmodell för hur pensionsskulder ska redovisas benämnd blandmodellen. 

Kortfattat innebär modellen att pensionsskulder som härrör sig från tid före år 1998 ska 

redovisas som en ansvarsförbindelse och pensionsskulder efter år 1998 ska redovisas 

som en avsättning i balansräkningen. När ansvarsförbindelsen ligger utanför 

balansräkningen innebär detta att pensionsskulder undervärderas och inte heller 

uppräkningen för inflation och ränta kostnadsförs. (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2005a) Vad anser kommuner om blandmodellen? 

 

Redovisar kommuner en rättvisande bild? För att svara på frågan krävs det en förståelse 

för begreppets innebörd. Begreppet som kommer från Storbritanniens true and fair 

view, en riktig och rättvisande bild har ingen klar definition. Vad som menas med 

rättvisande bild ligger mycket i betraktarens ögon. Det är användaren som sätts i fokus 

och inte ska vilseledas. (Artsberg, 2003) Är det inte just läsaren som vilseleds genom 

kommuners sätt att redovisa pensionsskulderna enligt blandmodellen? 

 

Begreppet rättvisande bild kom in i de svenska redovisningsnormerna och lagstiftningen 

genom EU:s fjärde bolagsdirektiv. Tanken är att medlemsländernas redovisning ska 

harmoniseras men begreppet färgas av lagstiftning och redovisningspraxis i respektive 

land. I Sverige är det till exempel inte möjligt att som i Storbritannien bryta mot 

enskilda redovisningsregler för att uppvisa en rättvisande bild. (Artsberg, 2003) Hur 

kommer det sig då att nio5 av Sveriges kommuner bryter mot lagstiftningen? Lerums 

kommun har fått saken prövad i domstol och fått klartecken att tolka lagen som en 

miniminivå, och att redovisa på ett sätt som ger en högre ambitionsnivå än vad som 

följer av lagen. (Länsrättens dom, 3348-04) Är det efter domen upp till kommunen att 

bestämma hur man vill redovisa pensionsskulden? 

 
                                                 
5 Preliminära siffror, alla kommuner har inte svarat på Sveriges Kommuner och Landstings enkät för 
2005. (Nilsson Anders, telefonintervju, [2006-06-12]) Se bilaga 5. 
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Problemet med ändamålsregler som rättvisande bild är att de är ofullständiga. Ramlagen 

ges innehåll genom ställningstaganden som inte utgår från i förväg fastställda rättsliga 

kriterier utan det sker istället mellan intressenter till vilket det inte kan utkrävas politiskt 

ansvar. (Westermark, 2004) Hur ser de styrande i kommunen på begreppet rättvisande 

bild? Är det okej att bryta mot lagen för att uppvisa en rättvisande bild? 

 

Normgivande organ på redovisningsområdet som FAR (2006a) argumenterar för att 

information som lämnas med tillämpning av god sed också ger en rättvisande bild. 

Frågan blir då om den goda redovisningsseden är att ge en så rättvis bild som möjligt? 

God redovisningssed beskrivs i propositionen (Prop.1995/96:10) som ”faktiskt 

förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga”. Enligt 

lagen ska pensionsskulder redovisas enligt blandmodellen, vilken kan ses som praxis 

genom att nästan alla Sveriges kommuner redovisar enligt modellen. Modellen strider 

dock mot grundläggande redovisningsprinciper som till exempel försiktighetsprincipen, 

som varit vägledande för utvecklingen av god redovisningssed i kommuner. (Falkman, 

2003c) Det har konstaterats att en viss redovisningspraxis kan vara laglig men 

vilseledande (Ekholm och Troberg, 1996). 

 

Som en följd av blandmodellen blir kommuners redovisade finansiella situation, 

soliditeten, missvisande och ger en förskönad bild av kommunens långsiktiga 

betalningsförmåga. Alla skulder som kommunen har framkommer inte beroende på att 

samtliga pensionsförpliktelser inte redovisas i balansräkningen. Om hänsyn tas till de 

pensionsåtaganden som idag står som en ansvarsförbindelse skulle ett flertal 

kommuners egna kapital raderas ut i balansräkningen. En redovisning med samtliga 

pensionsåtaganden enligt den så kallade fullkostnadsmodellen, skulle ge en mer 

rättvisande bild. 

 

Hur viktig är den rättvisande bilden av kommunens ställning? I ett företag ska rätten 

besluta om tvångslikvidation om det egna kapitalet uppgår till mindre än hälften av 

aktiekapitalet och om det inte är återställt inom en åttamånaders period (ABL kapitel 

13). Kommuners existens är däremot garanterad i grundlagen, och de har exklusiv 

beskattningsrätt för att fullgöra sina åtaganden. Därmed anses en svensk kommun inte 

kunna gå i konkurs. (Wetterberg, 2000) 
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Den missvisande ställningen påverkar jämförbarheten, både mellan kommuner och i 

tiden. År 2005 redovisade nio av Sveriges kommuner enligt fullkostnadsmodellen vilket 

stör jämförbarheten. Jämförbarhet i tid försvåras också genom omläggningen av 

pensionsredovisningen år 1998. Vad anser de styrande i kommuner om nyckeltalet 

soliditet? 

 

Redovisningens betydelse för styrningen av kommunal verksamhet är stor och går 

tillbaka till år 1862 då budgeten blev ett lagstadgat krav. De viktigaste uppgifterna 

budgeten har är resursfördelning, styrning, samordning och kontroll. Anledningen till att 

budgeten är ett så viktigt styrinstrument är att en kommun saknar marknad som kan 

styra resursfördelningen och därför har budgeten ersatt denna roll. (Brorström, Haglund 

och Solli, 2005) Hur ser kommuner på redovisningens roll som styrinstrument? 

 

Den externa redovisning som sker genom årsredovisning och delårsrapporter riktar sig 

till kommuninvånarna som kan ses som kommunens aktieägare. Redovisningen ska vara 

begriplig för läsaren. (Artsberg, 2003) Riktar sig redovisningen till kommuninvånarna 

och förstår de innebörden av blandmodellen? 

 

Redovisningsinformationen ska vara tillförlitlig och inte vara vinklad, förenad med 

felaktigheter eller presenteras på ett sådant sätt att man i viss given riktning försöker 

påverka beslutsfattandet. Det har visat sig att en del kommuner har valt att redovisa i 

enlighet med blandmodellen och en del inte. Försöker man styra beslutsfattandet som 

baseras på redovisningen i en viss riktning, eller tas beslut genom att information fås 

direkt från verksamheten? 

 

Det är viktigt att redovisningsprinciper används konsekvent för att jämförelse över tiden 

ska vara möjlig. (Artsberg, 2003) På senare tid har många nya redovisningsregler sett 

dagens ljus. Bland annat började blandmodellen gälla år 2000, vilket innebär en helt 

annan tolkning av redovisningens grundpostulat. 

 

Det faktum att en kommun redovisar pensionsskulden på det ena eller det andra sättet 

påverkar inte hur mycket kommunen väljer att fondera för kommande pensioner. 

Redovisningen ger information om hur mycket som vore klokt att fondera till 

kommande pensioner. Som det är i dag med blandmodellen döljs den informationen i 
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redovisningen. En del kommuner tar lätt på problematiken med att fondera för att täcka 

pensionsåtaganden. Det finns heller inget juridiskt krav på att fondera och många 

kommuner har överhuvudtaget ingen ekonomisk möjlighet till det. Det viktiga är att 

hålla uppe servicenivån i dagsläget. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) Gunnar 

Wetterberg (före detta ordförande i Kommunförbundet) betonade redan år 1995, att inte 

skjuta problem på framtiden utan reda ut de problem man har i dag. (Brorström, 1997) 

Hur mycket är rimligt för kommuner att fondera inför framtidens ökande 

pensionsutbetalningar? 



INLEDNING 

 11

VILKEN ROLL SPELAR REDOVISNINGEN FÖR KOMMUNER? 

 
 

 
Figur 1 Vilken roll och funktion har redovisningen? 

Källa: Egen modell 
 

Kommuners verklighet (1) filtreras genom redovisningen för att resultera i kommunens 

redovisade ställning och resultat (4). Filtreringen sker genom den kommunala 

redovisningslagen och kommunallagen med dess justeringar för bland annat 

blandmodellen och balanskravet (2). Alternativt genom en redovisning som ger en mer 

rättvisande bild (3), vilket hittills nio svenska kommuner rört sig mot när de redovisar 

enligt fullkostnadsmodellen. Kommunstyrelse och kommunfullmäktige (8), ska ta 

beslut på grundval av redovisningen, erhåller nu en mer eller mindre skev bild av 

verkligheten. Den rättvisande bilden av kommunen erhålls inte av den officiella 

redovisningen utan genom andra informationskanaler direkt från verksamheten (7). Nio 

svenska kommuner får en mer rättvisande bild än de övriga. Men det finns fler särarter 

än blandmodellen som förstör den rättvisande bilden, bland annat; förbudet att värdera 

upp anläggningstillgångar och att värdera i princip osäljbara allmännyttiga tillgångar 

som gator och torg i balansräkningen. Dessutom finns risk att regleringar som 

balanskravet lockar till kreativ bokföring. Hur ska kommunfullmäktige som 

medborgarnas företrädare kunna ta riktiga beslut för framtiden (9) när beslutsunderlaget 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommuner hanterar kravet på en god 

ekonomisk hushållning i skenet av den dolda pensionsskulden. Beskriva balanskravet 

och blandmodellen gentemot kravet på att redovisningen ska visa en korrekt bild av 

kommunens verkliga ekonomiska ställning och resultat, den rättvisande bilden. 

 

 Hur viktig är den rättvisande bilden för en kommun? 

 

 Vilken är redovisningens roll och användning i en kommun? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Avgränsning görs explicit till att beröra primärkommuner ej landstingskommuner eller 

kommunalförbund. Jämförelse kommer att ske mellan de fyra kommunerna Linköping, 

Norrköping, Nyköping och Mjölby. Andra redovisningsrättsliga problem som inte har 

anknytning till problematiken kring kommuners växande pensionsskuld samt begreppen 

god redovisningssed, rättvisande bild och god ekonomisk hushållning och där 

tillhörande problematik kommer inte att beröras. 
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1.5 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Empiri kvalitativ 
I kapitel fyra presenteras utfallet av de besöksintervjuer som 

genomförts hos fyra kommuner. 

2. Metod 
I kapitel två presenteras uppsatsens vetenskapliga 

förhållningssätt och tillvägagångssätt. 

7. Slutsatser 
I kapitel sju presenteras uppsatsens slutsatser utifrån det 

inledande syftet. 

5. Empiri kvantitativ 
I kapitel fem presenteras utfallet av svaren från det frågeformulär 

som skickades ut till 30 kommuner varav 18 svarade. 

3. Teoretisk referensram 
I kapitel tre presenteras uppsatsens valda teorier, lagar och 

normer som ligger till grund för analysen. 

1. Inledning 
I inledningskapitlet presenteras uppsatsens bakgrund och 

problemställning som mynnar ut i uppsatsens syfte. 

6. Analys 
I kapitel sex presenteras uppsatsens analys som bygger på teorin 

och empirin, och som till slut ligger till grund för slutsatser. 



METOD 

 14

2. METOD 

För att beskriva hur denna studie är uppbyggd och vilka val som antagits kommer vi 

under detta avsnitt redogöra för det vetenskapliga förhållningssätt som använts för att 

kunna besvara uppsatsens syfte och tillhörande delsyften. Vi kommer även att redogöra 

för tillvägagångssättet som använts vid insamling av empirisk data samt motivera 

varför vi valt för oss dessa relevanta metoder. Vår förhoppning är att skapa en 

förståelse över hur vi har tänkt när vi kommit fram till uppsatsen resultat och samtidigt 

ge läsaren möjlighet till att värdera uppsatsens trovärdighet. 

 

Schematisk skiss 
 

Inledningsvis presenteras en schematisk skiss som åskådliggör metodkapitlets 

huvudsakliga moment. Hur undersökningen ska gå till kommer att beskrivas utförligt 

under respektive moment. 

 
Figur 2 Metodens disposition 

Källa: Egen modell 
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2.1 Uppsatsens ansats 

 

Enligt Jacobsen (2002) bygger varje undersökning på en frågeställning. Frågor och 

hypoteser hör hemma i det vi brukar benämna tankevärlden. Vi antar att saker ser ut på 

ett visst sätt men kan inte med säkerhet påstå att vi vet det. Våra uppfattningar skiljer 

sig åt och det är svårt, om inte rent av omöjligt att säga vilken beskrivning eller 

förklaring som är bäst. Genom att företa en empirisk undersökning, det vill säga en 

undersökning av hur det faktiskt förhåller sig erhålls svar så vi bättre kan bedöma vilka 

förklaringar och uppfattningar som är bäst. 

 

 
 
Figur 3 Metod för undersökning 

Källa: Jacobsen 2002, s. 14 
 
Det är så vi författare till denna uppsats ser på vår undersökning. Vi har ett syfte med 

tillhörande delsyften. Vi har en föreställning om kommuners ekonomi. Nu behöver vi 

undersöka hur verkligheten ser ut för att kunna få svar på syftet. 

 

Det kan finnas många olika avsikter bakom en empirisk undersökning, men alla 

undersökningar har till syfte att skaffa fram ny kunskap. Ny kunskap kan bestå av 

genuint ny kunskap i betydelsen ”något som vi inte alls har vetat förut”, men också av 

typen utveckling och förfining av existerande kunskap. Empiriska undersökningar 

behöver därför inte underkastas kravet på att resultatet ska vara banbrytande nytt utan 

utveckling av existerande kunskap kan ses som ett tillskott. (Jacobsen, 2002) Det finns 

redan en hel del gjorda studier om hur kommuner hanterar sin ekonomi och sina 

pensionsåtaganden, och eventuella framtida problem. Det vi vill göra i denna 
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undersökning är att tydliggöra pensionsskulden som ett redovisningsproblem och se om 

redovisningen har någon betydelse i kommunal styrning. 

 

Det grundläggande målet är som sagt att i undersökningar utveckla ny kunskap, men det 

finns även olika avsikter i frågan om vilken kunskap det gäller. Det finns två 

huvudtyper av avsikter; beskrivning och förklaring (Jacobsen, 2002). Vetenskapen ska 

beskriva och förklara de mängder av fenomen som finns omkring oss (Rosengren och 

Arvidson, 2002). Insikt är kopplat till förståelse och i det inkluderas förklaringar som 

viktiga moment. Vår ambition är att utröna redovisningens roll och funktion och i den 

innefattas en bild av samband och förklarande mekanismer. 

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Kunskapsteori behandlar i vilken grad det är möjligt att tillägna sig kunskap om 

verkligheten. Det finns två vetenskapliga inriktningar; positivism och hermeneutik, den 

sistnämnda går också under benämningen en tolkningsbaserad ansats. Tyvärr är 

skillnaden mellan positivistisk och hermeneutisk vetenskapsteori inte särskilt klar 

(Hartman, 2004). Positivism har som grundläggande antagande att det inom sociala 

system (människor som samagerar) finns vissa generella lagar som till exempel inom 

fysiken. Positivism bygger på naturvetenskapens idé om generella lagar men frågan är 

om det verkligen går att överföra till sociala system. Det finns tre teser som är centrala 

inom positivistisk riktning: 

 

 Det finns en objektiv värld utanför oss själva. 

 Den objektiva verkligheten kan studeras på ett objektivt sätt. 

 Vi kan upparbeta kumulativ6 kunskap om den objektiva världen. 

 

För positivisterna är utgångspunkterna att allt, även sociala system och människor kan 

studeras empiriskt med hjälp av sinnesdata (se, höra och känna). Den positivistiska 

ansatsen har dock kommit att kritiserats från många håll. (Jacobsen, 2002) 

 

                                                 
6 All aktuell forskning ska bygga på tidigare forskning och utvidga den kunskap som fanns sedan tidigare 
(Jacobsen, 2002). 
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Hermeneutik kommer från grekiskan och betyder tolkning och förståelse. Denna 

vetenskapliga inriktning bygger på ett samhällsvetenskapligt synsätt istället för 

positivisternas naturvetenskapliga. Den tolkningsbaserade ansatsen hävdar att det är 

ganska meningslöst att tala i termer om en objektiv verklighet, med andra ord en social 

verklighet som är lika för alla. Hermeneutikerna menar att: 

 

 Det finns inte någon objektiv social verklighet, det finns bara olika bilder av 

verkligheten. 

 Verkligheten kan kartläggas enbart genom att forskarna sätter sig in i hur 

människor tolkar och ger mening åt specifika fenomen. 

 Allt måste förstås i sitt specifika sammanhang. 

 

Med hermeneutiken förflyttas tyngdpunkten från det objektiva till det subjektiva. Detta 

innebär att vikten ligger i att tala med människor, få insyn i deras tankevärld och se på 

vad de gör. (Jacobsen, 2002) Hermeneutiken hävdar att vi når den bästa och riktigaste 

kunskapen om en människas handlingar om vi försöker sätta oss själva i individens 

ställe, och därigenom försöka ta reda på innebörd, mening och avsikt (Rosengren och 

Arvidson, 2002). När förhållningssättet blir mer subjektivt innebär det samtidigt en 

kritisk inställning till generella lagar, det är en utopi att tänka sig att människor ska 

tolka fenomen på samma sätt (Jacobsen, 2002). 

 

Undersökningen kommer att ha en både hermeneutisk och positivistisk karaktär. Vi 

anser att en hermeneutisk ansats och dess samhällsvetenskapliga synsätt passar bra in på 

vår undersökning. Vid intervjuer kommer vi att tolka respondenternas svar och få en 

förståelse av svarets innebörd som sedan kommer att ligga till grund för empirin. Det 

kommer även att finnas ansenliga inslag av positivism, det vill säga att vi även kommer 

att objektivt observera dokument och händelser. Bland annat kommer vi att ta del av 

etablerad kunskap i form av kommuners årsredovisningar, budgetplaner, skrifter, lagar 

och rekommendationer. Vi kommer även att närvara och lyssna på 

kommunfullmäktigemöten i Nyköping för att bilda oss en uppfattning om hur den 

demokratiska processen fungerar inom en kommun. Inför mötet har vi inga som helst 

föreställningar om vad som väntar oss. Sessionen observeras med en objektiv och 

förutsättningslös ansats. Förutom besöksintervjuer kommer även ett frågeformulär att 



METOD 

 18

skickas ut till 30 kommuner. När de inkomna svaren bearbetas så observeras de 

fördefinierade svarsalternativen medan frågor med öppna svarsalternativ tolkas. 

 

Om vi tittar mer till specifika redovisningsproblem så ska kommuner enligt den 

kommunala redovisningslagen redovisa sina pensionsskulder enligt blandmodellen, men 

samtidigt gör vissa kommuner avsteg från lagen. I sammanhanget säger lagen en sak, 

men vad säger den ekonomiska redovisningens etik (god redovisningssed)? Det är nu 

vår stora uppgift blir att försöka förstå och kartlägga kommuners specifika miljö och 

sammanhang inom detta område. Dessutom är det viktigt i vår roll som bland annat 

tolkare att söka och ta reda på tidigare forskning inom området för att få en djupare 

förståelse som sedan ligger till grund för det kommande analysarbetet. 

 

2.3 Angreppssätt 

 

Det finns två strategier för att få grepp om verkligheten. Den första strategin är den 

deduktiva, eller ”från teori till empiri”. Enkelt kan man beskriva denna strategi som att 

man först skaffar sig vissa förväntningar om hur världen ser ut och därefter samlar man 

empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Här bygger 

förväntningarna på tidigare empiriska rön och tidigare teorier. (Jacobsen, 2002) Den 

deduktiva metoden tar fasta på att man inte kan observera teorineutralt utan en till 

början formad7 hypotes får styra vilka observationer man sedan gör (Hartman, 2004). 

Kritiken är att forskaren vid datainsamlingen enbart letar efter den information som han 

upplever som relevant och betydelsefull, och därmed ger stöd åt de förväntningar han 

hade vid undersökningens början. 

 

Den andra strategin är en induktiv ansats, här går tankebanorna åt andra hållet, ”från 

empiri till teori”. Här är idealet när forskaren går ut i verkligheten nästan helt utan 

förväntningar, samlar in relevant information och sedan slutligen systematiserar de data 

som han fått in. Teorierna formuleras sedan utifrån den öppna ansatsen. (Jacobsen, 

2002) Det finns även kritik mot den induktiva strategin. En del forskare hävdar att det är 

omöjligt och naivt att tro att man kan gå ut i verkligheten med helt öppet sinne. 

Människor har inte kapacitet att samla in all relevant information. Alla människor har en 

                                                 
7 Svenska språknämnden, 1991 
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uppfattning vad som är viktigt och mindre viktigt innan en empirisk studie påbörjas. 

(Jacobsen, 2002) 

 

I dagens forskarsamhälle har det blivit allt vanligare att bortse från det rent induktiva 

eller deduktiva ansatserna och i stället börja tala om mer eller mindre öppna ansatser till 

datainsamling. (Alvesson och Sköldberg, 1994) 

 

I denna uppsats utgår vi till en början från de befintliga teorier som finns till våra 

problemställningar. Detta innebär att ansatsen till en början får en deduktiv karaktär, 

men för att få fram ny kunskap kommer vi även i hög grad att analysera och dra 

slutsatser utifrån de besöksintervjuer vi genomför med berörda kommuner. Detta leder 

oss in på en induktiv ansats. Inom den induktiva ansatsen har vi däremot ingen ambition 

eller för den delen kompetens för att skapa nya teorier utifrån kommuners verklighet. Vi 

kommer således att starta i teoriernas värld med konsekvens en deduktiv ansats för att 

sedan röra oss mot den induktiva ansatsen. Arbetsordningen kommer därefter att växla 

mellan båda dessa ansatser. 

 

2.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 

 

Generellt sett råder det olikheter och oenighet mellan anhängare av den ena eller andra 

metoden (deduktiv eller induktiv). En ytterliggare aspekt på metodutformningen är i 

vilken form som informationen ska samlas in. Det finns även här två strategier, 

kvantitativ metod (siffror) eller kvalitativ metod (ord). (Jacobsen, 2002)  

 

Utgångspunkten i den kvantitativa metoden är att vår sociala verklighet kan mätas med 

hjälp av metoder och instrument som förser oss med information i form av siffror. Då 

kvantitativ analys bygger på siffror och resultaten oftast presenteras i form av diagram 

och tabeller, ger den en känsla av solid, objektiv forskning (Denscombe, 2000). Den i 

särklass mest använda kvantitativa mätinstrumentet är frågeformuläret med givna 

svarsalternativ. En sådan metod förutsätter dock att respondenterna kan ”pressa” in sin 

uppfattning av verkligheten i de i förväg definierade givna svarsalternativen. Detta 

bygger också på att den som utför undersökningen har kunskap och kan strukturera det 

fenomen som ska undersökas. (Jacobsen, 2002) 
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Den kvalitativa ansatsen menar att för att verkligen förstå sociala fenomen behöver man 

ta reda på hur människor tolkar den sociala verkligheten. Kvalitativ data, oavsett om det 

är ord eller bilder, är produkten av en tolkningsprocess (Denscombe, 2000). En 

förutsättning för att lyckas är att genomföra observationer av människor – vad de gör 

och säger – och låta dem tala med egna ord. De så kallade öppna intervjuerna har 

framhållits som ideal. Den kvalitativa metoden anses av somliga som mer flexibel då 

man inte låser fast sig vid ett fördefinierat frågeformulär. Det man vill få fram är det 

unika och speciella, inte det generella. (Jacobsen, 2002) 

 

För att knyta an till det tidigare kapitlet om deduktiva kontra induktiva ansatser så 

brukar kvantitativa metoder i stor utsträckning vara deduktiva. Informationen 

kategoriseras av forskaren innan den samlas in och frågorna har fasta svarsalternativ. 

Kvalitativa metoder däremot är mer öppna för ny information vilket är förenat med det 

induktiva förhållningssättet. (Jacobsen, 2002) 

 

2.4.1 Metodtriangulering 
 

Vi författare har tänkt oss en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod 

(metodtriangulering), men med tyngdpunkten på den kvalitativa delen. Även vid i 

huvudsak kvalitativ forskning kan det ibland vara förnuftigt med vissa enkla 

kvantifieringar (Alvesson och Sköldberg, 1994). När man använder dessa båda metoder 

kan man utnyttja respektive metods fördelar och undvika deras nackdelar (Rosengren 

och Arvidson, 2002). Vi kommer att genomföra ett flertal besök med tillhörande 

intervjuer hos fyra utvalda kommuner, vilket innebär en relativt nära kontakt med 

respondenterna. Vi anser också för att lyckas med att få fram för undersökningen 

berikande och relevant information krävs en stor flexibilitet som den kvalitativa 

metodens lösare struktur uppmuntrar till. Man har möjlighet att anpassa sig efter 

rådande intervjusituation. Detta kan vara extra viktigt då vi diskuterar ett ämnesområde 

som ifrågasätter kommuners sätt att redovisa enligt den kommunala redovisningslagen 

kontra att redovisa en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Det är 

viktigt att respondenterna känner förtroende för oss och då gäller det för oss intervjuare 

att vara lyhörda. 
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Men som ett komplement kommer även den kvantitativa metodens frågeformulär att 

nyttjas. En extensiv undersökning kommer att genomföras hos 30 av Sveriges 

kommuner. Hur ser de på sin redovisade pensionsskuld, är deras sätt att redovisa 

förenligt med god redovisningssed och ger räkenskaperna en rättvisande bild? Vidare, 

anser de att de uppfyller kravet god ekonomisk hushållning samt vilken roll och 

användning har redovisningen i den kommunala styrningen? Som Jacobsen (2002) 

skriver, att kombinera metoderna är idealiskt då dessa kan fungera som kritiska test av 

varandra. 

 

2.5 Primär och sekundärdata 

 

Upplysningar som samlas in för första gången direkt från personer eller grupper av 

personer kallas primärdata. Datainsamlingen skräddarsys helt enkelt för en speciell 

problemställning och metoder som används är; intervjuer, observationer eller 

frågeformulär. En annan variant att samla information är genom sekundärdata. Här 

baseras upplysningar på insamling som andra gjort. Kvalitativa sekundärdata samlas 

under benämningen texter, där man använder befintliga berättelser och historier, och 

försöker tolka dem. Sekundärdata kan även ingå i kvantitativa analyser, bland annat 

inom området ekonomi används existerande statistik, årsredogörelser och 

börsnoteringar. Det som är gemensamt vid nyttjande av sekundärdata är att hålla sig 

kritisk vid urvalet av källor. (Jacobsen, 2002) 

 

Inom ramen för vår undersökning kommer vi att använda oss av både primärdata och 

sekundärdata. Primärdata inhämtas från de intervjuer vi gör med våra fyra kommuner, 

utskickade frågeformulär, expertiskunskap inom området samt lagtext. Sekundärdata 

kommer att bestå av litteratur, artiklar, tidningar, tidskrifter och årsredovisningar. 

 

2.6 Val av referensram 

 

Vi har huvudsakligen utgått från ett empiriskt ramverk i form av de formella 

institutionerna beslutade lagar, fastställda regler och utfärdade rekommendationer för att 

kunna analysera vår problemställning. Redovisningslitteratur i form av böcker, 

tidskrifter och artiklar har lästs för att bilda oss en uppfattning om ämnet. 
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Intervjuguiden vi använt oss av vid besöksintervjuerna och innehållet i det utskickade 

frågeformuläret är baserat på tre övergripande nivåer. Hur planerar kommuner för en 

god ekonomisk hushållning, hur viktig är den rättvisande bilden för kommuner och 

vilken roll och användning har redovisningen i kommuner. Dessa tre områden utgår från 

problemställningen och ligger till grund för val av teorier. Ovanstående områden är 

också strukturerade som en röd tråd genom uppsatsens samtliga kapitel. 

 

2.7 Datainsamling 

 

Nu gäller det för oss att välja ut en datainsamlingsmetod som passar vår undersökning 

och som ger oss den information vi behöver och vill ha. Dock behöver först ett urval 

göras, man kan inte observera allt. (Rosengren och Arvidson, 2002) Enligt Jacobsen 

(2002) finns det fyra datainsamlingsmetoder som lämpar sig väl för en kvalitativ studie; 

den individuella och öppna intervjun, gruppintervjun, observation och 

dokumentundersökning. Inom samhällsvetenskapen är den individuella intervjun den 

klart dominerande. 

 
DEN ÖPPNA INDIVIDUELLA INTERVJUN 

Denna intervjuform kännetecknas av att undersökare och uppgiftslämnare samtalar i en 

vanlig dialog. Data samlas in i form av ord, meningar och berättelser. Intervjun 

försiggår vanligtvis ansikte mot ansikte men kan också utföras per telefon. Den öppna 

intervjun kommer bäst till sin rätt när relativt få enheter undersöks, när vi är intresserade 

av vad den enskilda individen säger och när vi är intresserade av hur individen tolkar ett 

speciellt fenomen. (Jacobsen, 2002) 

 
DEN ÖPPNA GRUPPINTERVJUN 

Vid denna intervjuform samlas flera användare till en diskussion om ett eller flera 

ämnen. Undersökaren får i dessa sammanhang rollen som debattledare. 

Gruppintervjuernas stora fördel är att den enskilda individen måste argumentera för sina 

synpunkter gentemot övriga gruppdeltagare, och intressanta synpunkter utvecklas under 

diskussionens gång. (Jacobsen, 2002) 
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OBSERVATION 

Denna datainsamlingsmetod skiljer sig markant från intervjun. Kortfattat går metoden ut 

på att registrera vad individen faktiskt gör, vilket beteende de har, och inte vad de säger 

att de gör. (Jacobsen, 2002) 

 
DOKUMENTUNDERSÖKNINGAR 

Ibland när det är omöjligt att samla in primärdata behöver undersökaren använda 

information som nedtecknats av andra. Det kan till exempel vara offentliga dokument 

och årsredovisningar. Anledningen till att använda sekundärdata kan vara att källan inte 

längre existerar eller att personer i höga befattningar inte har tid eller är villiga att ge 

intervjuer. En fördel med nedtecknade källor är att de oftast är mer reflekterande och 

genomtänkta, men nackdelen är att de en gång i tiden samlats in och använts för ett helt 

annat ändamål. (Jacobsen, 2002) 

 

2.7.1 Genomförande besöksintervjuer 
 

Till största delen kommer vår empiri bygga på öppna individuella intervjuer med inslag 

av gruppintervju och observation. Vi har valt ut fyra kommuner, vilket innebär relativt 

få enheter och det är då den öppna intervjun lämpar sig allra bäst (Jacobsen, 2002). Vår 

intention är att anpassa oss till rådande intervjusituation och därigenom hoppas vi få 

fram den mest relevanta informationen. Nackdelen med denna intervjuform är att den är 

tidskrävande och stora datamängder genereras i form av anteckningar och 

bandupptagningar (Jacobsen, 2002). Det tar helt enkelt tid att administrera materialet i 

efterhand, men vi anser att fördelarna klart överväger nackdelarna. Enligt Rosengren 

och Arvidson (2002) är den öppna intervjuformen också viktig att tillämpa när vi som 

undersökare har begränsat med förkunskaper inom undersökningsområdet. 

 

Vi har medvetet valt att göra personliga intervjuer, ansikte mot ansikte på plats hos våra 

kommuner, och inte via telefon. Det finns flera skäl till detta. Vi som intervjuare och 

respondenterna får en personlig kontakt när vi sitter nära varandra och det är lättare att 

diskutera eventuella känsliga ämnesområden. Dessutom kan vi som undersökare 

observera respondentens ansiktsmimik och kroppsspråk och anpassa intervjun efter 

detta. Det går också lättare att skapa en förtrolig stämning vilket är svårt via ett så 

opersonligt medium som telefon. (Jacobsen, 2002) Målet med de personliga 
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intervjuerna är att skapa en större förståelse och kunskap om våra utvalda kommuners 

ekonomiska situation och slutligen kunna besvara vårt syfte. 

 

För att knyta an till vetenskapsteorin så har vår undersökning till syfte att utveckla ny 

kunskap om kommuners pensionsredovisning, sätt att styra efter god ekonomisk 

hushållning samt vilken roll och funktion redovisningen har i den kommunala 

styrningen. För att erhålla en så stor kunskapsmassa som möjligt för vidare analys och i 

slutändan via våra slutsatser en möjlighet att utvinna ny kunskap har vi valt att intervjua 

personer från båda ”sidor” av kommunal verksamhet. Det vill säga, både politiker och 

tjänstemän, men även de granskande revisorerna. 

 

Anledning till val av kommuner för besöksintervjuer är att Linköping och Norrköping 

har ungefär samma invånarantal8, 137 000 respektive 124 000, men kommunerna skiljer 

sig åt hur de redovisar pensionsskulden i årsredovisningen. Linköping tillhör en av nio 

kommuner som åsidosatt den kommunala redovisningslagen och redovisar hela 

pensionsskulden som en avsättning, medan Norrköping, Nyköping och Mjölby följer 

lagen. 

 

Ytterliggare skäl till val av kommuner är att Nyköping som har cirka 50 000 invånare är 

författarnas hemkommun och att man i den lokala pressen (Ringdahl, 2006-01-05 s. 7) 

målat upp detta med den växande pensionsskulden som ett stort problem. Mjölby valde 

vi ut för att även kunna få med en mindre kommun i vår studie. Deras invånarantal 

uppgår till cirka 25 000 personer. 

 

Vi har valt ut de respondenter inom respektive kommun som vi ansett borde ha den 

största kompetensen för att kunna besvara våra frågeställningar. I det här fallet 

representeras politikerna av kommunalrådet eller kommunstyrelsemedlem. 

Tjänstemännen representeras av ekonomichefen och/eller ekonomisk sakkunnig och 

kommunrevisionen representeras av dess ordförande. I vissa fall har även kommunens 

yrkesrevisor samt övriga förtroendevalda revisorer medverkat. I nedanstående tabell 

beskrivs respektive kommuns uppgiftslämnare, titel och när intervjuerna ägde rum. 

                                                 
8 Invånarantal är hämtade från respektive kommuns årsredovisning. 
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GENOMFÖRDA INTERVJUER 

 
Linköpings kommun 

 
Namn 

 
 

Titel 

 
 

Datum 
Per-Anders Svensson Ekonomichef 2006-03-20 
Åke Runnestad Ekonom 2006-02-13 & 2006-03-20 
Mats Johansson Kommunalråd (s) 2006-03-20 
Birgitta Johansson Förtroendevald revisor (ordf) 2006-04-19 
Harry Nylund Förtroendevald revisor 2006-04-19 
Ann-Marie Andersson Förtroendevald revisor 2006-04-19 
Sten Persson Förtroendevald revisor 2006-04-19 
Anders Larsson Biträde, revisor (Öhrlings) 2006-04-19 

Norrköpings kommun 
 

Namn 

 
 

Titel 

 
 

Datum 
Göran Lindgren Finanschef 2006-03-28 & 2006-04-12 
Claes-Göran Magnell Controller 2006-03-28 & 2006-04-12 
Lars Karlsson Kommunstyrelsemedlem(s) 2006-04-12 
Ulf Nersing Stadsrevisor 2006-05-02 
Anette Olofsson Revisor 2006-05-02 
Robert Ahlkvist Förtroendevald revisor (ordf) 2006-05-02 

Nyköpings kommun 
 

Namn 

 
 

Titel 

 
 

Datum 
Margaretha Domert Ekonomichef 2006-03-08 & 2006-04-05 
Lena Rosén Ekonom 2006-03-08 & 2006-04-05 
Susanne Sandlund Controller 2006-04-05 
Göran Forssberg Kommunalråd (ordförande s) 2006-04-04 
Hans Molander Förtroendevald revisor (ordf) 2006-04-25 

Mjölby kommun 
 

Namn 

 
 

Titel 

 
 

Datum 
Roger Fridell Ekonomichef 2006-03-29 & 2006-04-11 
Jörgen Oskarsson Kommunalråd (ordförande s) 2006-04-11 
Tabell 1 Sammanställning över genomförda djupintervjuer 

 

För att förstå hur våra respondenter tolkar och uppfattar verkligheten har vi valt att börja 

med en förintervju med ekonomichefen eller annan ekonomisk sakkunnig tjänsteman 

(eller båda tillsammans). Mötets karaktär har varit helt öppen, det vill säga samtalet har 

utformats som en helt vanlig dialog. När standardiseringen av intervjun är mycket låg 

talar man ibland om icke styrda intervjuer. (Rosengren och Arvidson, 2002) 

 

Efter den första inledande intervjun har vi bokat in ett ytterliggare möte med 

ekonomichefen ensam eller tillsammans med ekonomisk sakkunnig. Ekonomichefen har 
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vid ett par tillfällen valt att ha med sig en sakkunnig med expertiskunskap inom till 

exempel pensionsområdet. Målet med vår undersökning är att beskriva hur kommuners 

ekonomiska verklighet ser ut. Ett sätt att erhålla en sådan verklighetsbild är att försöka 

företa flera intervjuer med samma person (Jacobsen, 2002). Även vid det andra 

besökstillfället har vår intervju haft en öppen karaktär men med mer djupgående 

frågeställningar. Denna gång har vi till vår hjälp haft en intervjuguide följt av enbart 

öppna svarsalternativ. Vissa bestämda ämnen diskuterades under samtalslika former. 

Denna intervjuform kan liknas med Rosengren och Arvidson (2002) samtalsintervju 

eller semistruktur9. Vid intervjutillfället har vi dock vid två frågeställningar ”tvingat” 

respondenten att ta ställning genom att de fick gradera svarsalternativen på en skala. 

Frågorna skickades ut till respondenterna några dagar i förväg så de kunde förbereda 

sig. 

 

Vid vissa möten har kommunens tjänstemän efter eget önskemål valt att vara två, och i 

enstaka fall även tre. Intervjuerna har då fått karaktären av gruppintervju vilket 

inneburit en större diskussion kring frågeställningarna, samtidigt som ekonomichefen 

och den ekonomiskt sakkunnige kunnat komplettera varandra. Vår förhoppning är att 

fler synpunkter kommit fram vid dessa tillfällen än vid enskilda intervjuer. För 

riktighetens skull bör vi poängtera, för att betraktas som gruppintervju bör gruppen 

innehålla minst 5 till 8 deltagare (Jacobsen, 2002). Något som vi inte har uppfyllt i vår 

undersökning gällande tjänstemännen. 

 

Med den högt uppsatta kommunpolitikern, ofta kommunstyrelsens ordförande, har vi 

medvetet valt att bara genomföra en intervju. Likaså har vi valt att göra en intervju med 

de förtroendevalda revisorerna. I Linköping träffade vi och intervjuade fem ledamöter 

från kommunrevisionen i samband med ett av deras ordinarie möten, med andra ord en 

gruppintervju. Vi har i undersökningen bestämt oss för att lägga fokus på kommunens 

tjänstemän (ekonomiavdelningen) då vi anser att de besitter den största kunskapen om 

våra frågeställningar. 

 

Dessutom har vi vid tre tillfällen närvarat och observerat kommunfullmäktigemöten i 

Nyköping. Detta för att bilda oss en uppfattning om hur den demokratiska processen 

inom kommuner fungerar. 

                                                 
9 Denscombe (2000) 
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Inom den kvalitativa delen av vår undersökning har vi valt att genomföra intervjuerna 

personligen på plats hos våra kommuner. Intervjuplatsen har varit uppgiftslämnarens 

arbetsrum eller ett närliggande sammanträdesrum, en plats som respondenten känt sig 

välbekant och komfortabel med. Ett bra samtal kräver engagemang och ögonkontakt 

vilket emellanåt gör det besvärligt att föra anteckningar samtidigt. En lösning är att 

parallellt spela in intervjuerna. Fördelen är att ingen information faller mellan stolarna, 

allt vad som sagts går att spela upp igen. Nackdelen är att vissa intervjuobjekt känner 

sig obekväma och rent av nekar. (Jacobsen, 2002) Då ingen av respondenterna har nekat 

har vi valt att spela in samtliga intervjuer. Inspelningen ska ses som ett komplement till 

de anteckningar som hela tiden förs, och säkerställer att ingen information missas. Efter 

intervjutillfället renskrivs vad som sagts och därefter skickas en kopia till respondenten 

för godkännande. 

 

Den optimala intervjun är någonstans mellan en och en och en halv timme. (Jacobsen, 

2002) Detta är en tidsgräns vi valt att hålla. Vi var också noga med att underrätta 

respondenten innan intervjun påbörjades i vilket syfte intervjuns information skulle 

användas till. 

 

Inom den kvalitativa metoden kan man även samla in sekundärdata, det vill säga, data 

som nedtecknats av andra. Exempel på sekundärdata kan vara offentliga dokument, 

tidskrifter och årsredovisningar. Dokumentundersökningsmetoden ligger i gråzonen mot 

den kvantitativa metoden då till exempel årsredovisningar innehåller både text och 

siffror. (Jacobsen, 2002) Vi kommer inom denna undersökning att komplettera 

primärdata och använda oss av offentliga dokument som till exempel årsredovisningar 

för att få fler perspektiv och i förlängningen kunna göra en djupare analys och besvara 

vårt syfte. Dessutom kommer vi att kritiskt granska de sekundärkällor vi använder oss 

av. 
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2.7.2 Genomförande frågeformuläret 
 

Som vi nämnt tidigare kommer vår studie även innehålla kvantitativt insamlad 

primärdata, vilket innebär en extensiv ansats där många enheter undersöks och där 

informationen som ska samlas in är förhandsdefinierad. I vår undersökning har vi 

använt oss av frågeformuläret med mestadels givna svarsalternativ. Avsikten är att få in 

systematiserbar och standardiserad information så att de många undersökningsenheterna 

kan analysers vid ett och samma tillfälle. Denna typ av undersökning behöver planeras 

mer utförligt än kvalitativa ansatser men samtidigt går det betydligt snabbare att 

genomföra den efterföljande analysen. (Jacobsen, 2002) 

 

Utifrån vår problemställning vill vi ta reda på kommuners syn på sin 

pensionsredovisning, om de lever upp till kravet på god ekonomisk hushållning, om den 

rättvisande bilden är viktig samt redovisningens roll och användning. Vi har valt att 

avgränsa oss och skicka ut frågeformuläret till 30 kommuner och då fokusera på tre 

kategorier. Kategori ett är kommuner med en god soliditet. Kategori två är kommuner 

med en normal soliditet och kategori tre är kommuner med en dålig soliditet. För 

samtliga tre kategorier har vi dessutom valt att dela in varje kategori i tre demografiska 

skikt.10 (Webor, 2006) Vår förhoppning är att med detta angreppssätt finna det mest 

intressanta materialet. 

 
UTVALDA KOMMUNER 

God soliditet Normal soliditet Dålig soliditet 

Halmstad Västerås Göteborg 
Huddinge Jönköping Haninge 

Luleå Nacka Karlskrona 
   

Borlänge Falkenberg Strängnäs 
Landskrona Kungälv Karlskoga 
Enköping Söderhamn Avesta 

   
Markaryd Kiruna Laxå 

Eda Emmaboda Ragunda 
Wilhelmina Orsa Gullspång 

 Pajala  
Tabell 2 Utvalda kommuner efter soliditet 

                                                 
10 För utförligare beskrivning över hur urvalet skett, se nedan under kapitlet empiri kvalitativ. 



METOD 

 29

2.8 Tolkning och analys av resultat 

 

Efter att intervjuerna är genomförda och en stor mängd intervjumaterial erhållits 

kommer vi till fasen om hur datamaterialet ska analyseras. Enligt Jacobsen (2002) 

behöver materialets komplexitet reduceras. För att få en överblick måste man 

strukturera och förenkla det insamlade informationsmaterialet. 

 

Vid analys av kvalitativ data behandlas i huvudsak de tre momenten; beskrivning, 

systematisering och kategorisering, samt kombination. Dessa kan med fördel hanteras 

parallellt med varandra. I den nedan stigande analysprocesspiralen illustreras väldigt väl 

processen från rådata till den färdiga textlayouten i rapporten. Det som händer under 

dessa moment (faser) är helt enkelt en reduktion av informationens mångfald (Jacobsen, 

2002). 

 

Figur 4 Analysprocesspiral 

Källa: Jacobsen 2002, s. 217 
 

2.8.1 Besöksintervjuer 
 
BESKRIVNING 

Första delen är att renskriva intervjuerna (Jacobsen, 2002). Detta gäller både de 

anteckningar vi fört under mötena samt transkribera11 inspelningarna. Detta gör vi så 

snart mötet är slut för att inte minnesmässigt tappa för mycket av innehållet. Det är 

alltid lättare när man har intervjun i färskt minne att även kunna ta med observerade 

intryck som inte diktafonen spelat in. Under intervjun reflekterade vi till exempel över 

intervjuobjektets kroppsspråk och röstläge. Då vi gjort en stor mängd intervjuer har vi 

på grund av tidsskäl valt att inte transkribera innehållet i dess helhet utan sammanfattat 

                                                 
11 Överföra intervjumaterial till läsbar form. 

Beskriva 

Data

Kategorisera Kombinera 

Rapport
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respektive intervju. Men samtidigt där informationen varit av stor betydelse för 

uppsatsen har vi ordagrant återgett dess innebörd. 

 
KATEGORISERING 

Nästa steg är att gå från den enskilda intervjun till de ämnen som behandlar vår data. 

Här kategoriserar vi efter intervjuguidens ämnesområden; kommunens ekonomi idag, 

kommunens styrning samt redovisningens roll och användning hos kommunen. 

Kategorier är det redskap vi är i behov av för att kunna urskilja att viss slags data liknar 

varandra, eller att viss typ av data skiljer sig åt. (Jacobsen, 2002) 

 
KOMBINATION 

Nu har vi kommit så långt att vi har en mängd information att förhålla oss till. Från 

intervjuernas ursprungliga information till en sammanfattning av densamma. Därefter 

bildar vi kategorier och fokuserar på vissa fenomen som är av betydelse för uppsatsen. I 

den sista fasen kopplar vi samman informationen om olika kategorier och försöker hitta 

samband (Jacobsen, 2002). Vi söker olikheter men även efter likheter, vi undersöker om 

något speciellt av den insamlade informationen sticker ut. Genom den rika och stora 

mängd information vi erhållit kan vi nu skönja detaljerade upplysningar om kommuner. 

 

2.8.2 Frågeformuläret 
 

Denna analys skiljer sig mot den kvalitativa. Här ska vi analysera de enskilda frågorna i 

frågeformuläret och resultatet från de fördefinierade frågorna presenteras i form av 

grafiska figurer. De öppna frågorna presenteras i löpande text. 
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2.9 Metodkritik 

 

Vi kommer här att redogöra för undersökningens eventuella begränsningar. För att 

återknyta till inledningen av detta kapitel så ska en undersökning vara en metod att 

samla in empiri. Empirin måste alltid uppfylla kraven om: 

 

 Giltighet och relevans (valid). Det innebär att vi faktiskt mäter det som vi avser 

att mäta, och att det vi har mätt uppfattas som relevant (Rosengren och 

Arvidson, 2002). Dessutom ska det vi mäter hos ett fåtal också gälla för flera 

(Jacobsen, 2002). 

 

 Tillförlitlighet och trovärdighet (reliable). Det innebär att mätinstrumentet är 

tillförlitligt (Rosengren och Arvidson, 2002). Undersökningen måste helt enkelt 

gå att lita på. Den måste vara genomförd på ett trovärdigt sätt, ett sätt som 

väcker tillit. (Jacobsen, 2002) 

 
GILTIGHET 

Vi anser att den metodtriangulering vi använts oss av, det vill säga nyttjat både 

kvalitativ och kvantitativ insamlingsmetod av data har bidragit till att stärka uppsatsens 

validitet. När olika metoder ger samma resultat är den interna giltigheten god (Jacobsen, 

2002). Dessutom har vi valt att intervjua både tjänstemän från kommunens 

ekonomiavdelning, politiker och förtroendevalda revisorer inom kommuners 

organisation för att få en så heltäckande bild av området som möjligt. 

 

Vi har även vid besöksintervjuerna först genomfört en förintervju hos respektive 

kommun följt av en huvudintervju. Frågorna skickades ut till respondenterna ett par 

dagar i förväg så de kunde förbereda sig och vara ordentligt uppdaterade innan vi kom 

på besök. Något de själva uttryckte önskemål om. När vi genomfört en intervju och 

tolkat resultatet skickades sammanställningen tillbaka till respondenten för kontroll av 

dess riktighet och godkännande (Denscombe, 2000). Även de citat vi använt oss av i 

den kvantitativa empirin har godkänts av respondenterna. 



METOD 

 32

TILLFÖRLITLIGHET 

Vi har försökt i största möjliga mån att eliminera de olika felkällor som finns och som 

skulle kunna störa resultatet. Detta för att få en så stor trovärdighet och tillförlitlighet 

som möjligt i undersökningen. Enligt Jacobsen (2002) ska intervjuaren uppträda 

likadant vid alla intervjusituationer. Detta är väldigt svårt, nästintill omöjligt, även om 

intervjuaren har god kontroll över sitt eget beteende innebär det inte att han har kontroll 

över respondentens. (Jacobsen, 2002) För att få en så hög tillförlitlighet som i möjligt i 

vår studie har vi gjort följande: 

 

 Vi har haft kontakt via e- post eller telefon med respondenten innan 

intervjutillfället. Där vi skapat trovärdighet genom att berätta om uppsatsens 

syfte, vilka vi är som personer och vad vi representerar. 

 

 Vi har valt att intervjua respondenterna på plats och därmed erhållit kvalitativ 

primärdata direkt från källan. 

 

 Vi har använt oss av samma intervjuguide till studiens fyra kommuner. 

 

 Vi har medvetet valt att ha öppna, klara frågor i vår intervjuguide för att undvika 

att leda in respondenten på något spår. 

 

 Samtliga intervjuer spelades in. Om vi ville verifiera någon uppgift kunde vi 

alltid gå tillbaka och lyssna. 

 

För att stärka tillförlitligheten och trovärdigheten ytterliggare har vi valt ut 

respondenterna; tjänstemän från kommunens ekonomiavdelning, politiker och 

förtroendevalda revisorer. De befinner sig i en position där de har kunskaper om våra 

frågeställningar och som därmed är av stort intresse för oss. Vi har således handplockat 

dem utifrån deras roll som experter inom sitt område. (Denscombe, 2000) 

 

När vi skickade ut frågeformuläret i vår kvantitativa ansats föregicks utskicket av ett e- 

post meddelande till berörda kommuners ekonomichef där vi berättade om 

undersökningens innehåll, vad den skulle användas till och lite om oss själva. Innehållet 

i frågeformuläret var exakt detsamma för samtliga 30 kommuner. Men som Jacobsen 

(2002) poängterar, frågeformuläret tillhör de minst förpliktigande. Hur vet vi att 
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uppgiftslämnaren inte ljuger eller skriver under med sitt namn fast någon annan fyllt i 

uppgifterna. Detta får man vara uppmärksam på när man använder sig av denna typ av 

datainsamlingsmetod. 

 

2.10 Källkritik 

 

Med ”källa” menas ursprunget till vår kunskap. Den kan vara skriftlig i form av 

litteratur, artiklar och lagtext, men även muntlig i form av intervjuer. Källkritikens 

uppgift är att värdera dessa källor och bedöma dess trovärdighet. (Thurén, 2005) Enligt 

Lundahl och Skärvad (1999) så är det av betydelse att avgöra källornas sanningshalt 

genom att kritiskt granska dem. 

 

Det finns två typer av historiska källor. Dessa brukar indelas i berättande källor 

(symboliska) och kvarlevor (lämningar). Kvarlevor är en del av undersökningsförloppet, 

medan en berättande källa berättar om hur något gått till. När en berättande källa direkt 

kan ge information om en historisk händelse kräver en kvarleva en slutledningsprincip 

enligt vilken man kan dra slutsatser om den studerande händelsen. (Lundahl och 

Skärvad, 1999) 

 

Enligt Thurén (2005) finns det fyra källkritiska principer. Dessa är; äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet. 

 

Då vårt empiriska material bygger på i huvudsak intervjuer men även enkäter i form av 

frågeformulär har våra källor en berättande karaktär. När en berättande källa utnyttjas är 

huvudproblemet att fastställa sanningshalten och äktheten i respondentens svar 

(Lundahl och Skärvad, 1999). Det vi har gjort för att försäkra oss om att respondenterna 

talat sanning är att jämföra, när det varit möjligt, deras svar med kommunernas 

publicerade årsredovisningar eller andra publicerade skrifter. För att erhålla så säker 

information som möjligt gällande sekundärkällor har vi använt flera källor inom samma 

område, till exempel kommuners årsredovisningar tillsammans med kommuners 

budgetrapporter. 
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Det man kan berätta efter en timme minns man bara hälften av efter en vecka. 

Människor glömmer som mest strax efter en händelse, sedan planar det ut 

(tidssambandet). (Thurén, 2005) Som vi nämnt i tidigare kapitel så sammanställde vi 

intervjuerna så snart mötet var avslutat då intrycken fortfarande var i färskt minne. 

Dessutom hade vi säkerställt att ingen information skulle falla mellan stolarna genom 

att även spela in intervjuerna. När vi hanterade frågeformuläret hade vi inte detta 

problem då respondenterna redan nedtecknat sina svar. Under det kommande empiriska 

ramverket har vi medvetet valt ut sekundärkällor, litteratur, skrifter och artiklar som är 

aktuella. 

 

Ett särskilt slag av beroende kallas tradering, det vill säga att en uppgift gått i flera led. 

Ursprungliga källor är primärkällor medan sekundärkällorna har traderats vilket innebär 

en sämre trovärdighet. (Thurén, 2005) Vi har huvudsakligen intervjuat kommuners 

ekonomichefer, ansvarigt kommunalråd och förtroendevalda revisorer för att vara säkra 

på att få förstahandsuppgifter. När till exempel en ekonomichef inte haft insikt i en 

specifik fråga har han hänvisat till en annan primärkälla, i det här fallet en controller. Vi 

har också i största möjliga mån använt oss av förstahandskällor vid referat från 

sekundärkällor som litteratur, skrifter och artiklar. 

 

När någon som är part i målet sprider information själv kan det finnas anledning att 

misstänka att personen i fråga låter egna intressen gå före sanningen. Källan 

karaktäriseras då av partiskhet (tendentiös) eftersom en falsk bild av verkligheten målas 

upp. (Thurén, 2005) Vi har varit medvetna om detta problem och försökt eliminera det 

genom att jämföra vad respondenten berättat med andra primära och sekundära källor. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I den teoretiska referensramen så kommer teorier som har både teoretisk och empirisk 

karaktär att presenteras. Grundbegrepp inom kommunal redovisning12 med anknytning 

till vårt syfte kommer att presenteras. Utgångspunkten är de formella institutionerna 

beslutade lagar, fastställda regler och utfärdade anvisningar. God ekonomisk 

hushållning, rättvisande bild och redovisningens roll och användning är det som är i 

fokus. 

 

3.1 God ekonomisk hushållning  

 

Under de kommande åren blir antalet äldre personer fler, vilket kommer leda till behov 

av insatser i vård och omsorg. Detta kommer att vara en påfrestning på kommuners 

ekonomi samtidigt som kommuners pensionsutbetalningar också kommer att öka. För 

att möta dessa utgiftsökningar gäller det för kommuner att vara väl förberedda. 

Regeringen vill att kommuners verksamhet och ekonomi ska genomsyras av god 

ekonomisk hushållning i både det korta och långa perspektivet. Att kommunens 

ekonomi är i balans och man har en väl fungerande uppföljning och utvärdering av 

ekonomi och verksamhet är nödvändiga förutsättningar för att kommuner ska leva upp 

till kravet på en god ekonomisk hushållning. (Prop. 2003/04:105) 

 

”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 

personer.” 
Källa: Kommunallagen 8 kapitel, 1 § 

 

Lydelsen ”kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet” tillkom år 1991 och ersatte den tidigare regeln i 1977 års kommunallag om 

förmögenhetsskydd. Förmögenhetsskyddet innebar att kommunens fasta och lösa 

egendom skulle förvaltas så att kommunens förmögenhet inte minskades. 

                                                 
12 När begrepp förklaras med hänvisning till kommunallagen och kommunala redovisningslagen så ska 

synonymt med kommuner räknas in landsting, då de täcks av samma lagrum. I uppsatsen så kommer 

problematiken dock att belysas utifrån en kommunspecifik synvinkel. 
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Förmögenhetsskyddet anses numera vara alltför stelbent och tillhöra ett föråldrat 

synsätt. (SOU 2001:76) 

 

Överväganden som gjorts är att det i begreppet god ekonomisk hushållning finns både 

ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det faktum att kommuner har 

olika behov och intresse vad gäller att upprätthålla servicenivån i framtiden så sätter 

kommuner själva sin ambitionsnivå för vilka mål som sätts. (SOU 2001:76) 

 

”Kommuner och landsting skall ange särskilda mål och policies för vad som 

utgör god ekonomisk hushållning. I flerårsplanen skall anges hur en god 

ekonomisk hushållning ska uppnås eller säkerställas. En utvärdering av i 

vad mån målen uppnåtts skall lämnas i årsredovisningen.” 
Källa: SOU 2001:76, s. 209 

 

Utgångspunkten för det finansiella perspektivet är att kommuners ekonomi ska vara att 

varje generation ska bära sina egna kostnader. Resultatet måste därför hela tiden vara så 

stort att nuvarande servicekapacitet upprätthålls och kan garanteras till nästa generation. 

Detta utan att en högre skatt behöver tas ut. För att uppfylla detta krävs bland annat att 

resultatet täcker ökningen av kommunens totala pensionsåtagande. Den avkastning som 

erhålls på medel avsedda att användas för pensionsändamål bör inte användas för att 

täcka löpande kostnader. Resultatet bör även anpassas för andra osäkerhetsfaktorer som 

borgensåtaganden, behov att täcka förluster och omstruktureringsåtgärder. (SOU 

2001:76) För att kravet på god ekonomisk hushållning ska anses vara uppfyllt bör 

resultatet i normalfallet ligga på en nivå som realt sett åtminstone konsoliderar 

ekonomin. (Prop. 1996/97:52) Sveriges Kommuner och Landsting13 (2005a) har gått ut 

med ett förslag att kommuner ska ha ett resultat om två procent av skatteintäkter och 

stadsbidrag. 

 

Avgörande för hur väl kommuner lever upp till god ekonomisk hushållning handlar om 

respekten för och acceptansen av dessa mål. Det är därför viktigt att förankring av 

målen och dess konsekvenser sker i de politiska organen och hos verksamhetsansvariga. 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2005a) 

                                                 
13 Sedan den 1 januari år 2005 samverkar Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet under ett 
gemensamt namn – Sveriges Kommuner och Landsting. Medlemmar är alla Sveriges 290 kommuner, 18 
landsting och regionerna Västra Götaland och Skåne. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006) 
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”Syftet med kommunal verksamhet är inte att få ekonomisk avkastning på 

skattebetalarnas pengar, utan att bedriva den verksamhet man politiskt har 

beslutat att genomföra.” 
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, 2005a, s. 6 

 

När det gäller verksamhetsperspektivet bör det bestämmas utifrån förhållandena i den 

enskilda kommunen. Detta eftersom olika kommuner har olika förmåga att bedriva sin 

verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Detta krav ska uppfyllas 

genom att kommunen ska ha en utvecklad handlingsberedskap genom planering och 

framförhållning. Kommunen ska vidare ha tydliga och mätbara mål. Redovisningen ska 

ge information om de mål man satt upp och hur man når upp till dem. Det viktiga är att 

mål och policies som ställs upp är realistiska och utrycker handlingsberedskap. 

Utvärdering och omprövning av målen bör ske kontinuerligt. Jämförelse mellan 

kommuner är även önskvärt. (SOU 2001:76) 

 

Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin de tre första åren, varav budgetåret är det 

första. Planen ska även innehålla mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag 

får göras i budgeten om man åberopar synnerliga skäl. Kommunfullmäktige får besluta 

om att reglering av ett negativt resultat inte ska göras om kommunen åberopar 

synnerliga skäl som orsak för en obalanserad budget, det vill säga att det negativa 

resultatet är planerat. Alternativt att orealiserade förluster i värdepapper uppstått eller 

om det finns andra synnerliga skäl. (Kommunallagen (1991:900), 8 kapitel) 

 

Det finns ingen möjlighet att i domstol pröva bestämmelsen om synnerliga skäl. I 

förarbeten sägs; ”att det inte skall vara en fråga för domstolarna att avgöra vad som 

faller inom ramen för god ekonomisk hushållning”. Det ska primärt vara en uppgift för 

det politiska systemet och för revisionen. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

Laglighetsprövning av en kommuns budgetbeslut eller beslut att inte reglera negativa 

resultat ska alltså inte kunna ske. Laglighetsprövning är dock möjlig om ett beslut 

brister i sina formella aspekter eller om en fråga hänför sig till angelägenhet som inte 

tillhör kommunen. (Kommunallagen (1991:900), 8 kapitel) 

 

Enligt propositionen (2003/04:105) God ekonomisk hushållning i kommuner och 

landsting vill regeringen att god ekonomisk hushållning ska få en central roll och bli ett 
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viktigt instrument i kommuners styrning. För att uppnå detta krävs att målen följs upp 

och utvärderas kontinuerligt, inte bara på de sätt som det görs i dag. Det är viktigt att 

utvärderingen av om målen uppfyllts följs upp i förvaltningsberättelsen. Denna lag ska 

tillämpas först gången räkenskapsåret 2005. (Lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning, kapitel 4, 5 §) Resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet ska bedömas av 

revisorerna som ska granska dess förenlighet med de mål fullmäktige beslutat. 

Revisorernas skriftliga bedömning ska biläggas delårsrapporten och årsbokslutet. 

(Kommunallagen (1991:900), 8 kapitel) 

 
PRAXISSTUDIE BRORSTRÖM MARS 2006 

Brorström och Petersson (2006) har på uppdrag av föreningen Sveriges 

Kommunalekonomer genomfört en praxisstudie av riktlinjer och mål av betydelse för en 

god ekonomisk hushållning. Slutsatsen från rapporten är att endast ett fåtal kommuner 

gör en tydlig och avgränsad definition av god ekonomisk hushållning. (Brorström och 

Petersson, 2006) 

 

97 procent av kommuner och landsting redovisar finansiella mål i budgetdokumentet för 

2006, men endast 40 procent av målen är knutna till någon diskussion om vad god 

ekonomisk hushållning är ur ett finansiellt perspektiv. De vanligaste målen är 

resultatrelaterade. Har man fler finansiella mål har man ofta kompletterat med långsiktig 

betalningsberedskap. (Brorström och Petersson, 2006) 

 

Det är mycket få kommuner som gör en gemensam tolkning av god ekonomisk 

hushållning ur ett finansiellt och verksamhetsperspektiv. Kommuner gör tolkningar och 

beskrivningar men det finns inget naturligt samband. Bara 15 procent av samtliga 

kommuner och landsting relaterar ett eller flera av de övergripande verksamhetsmässiga 

målen till god ekonomisk hushållning. Generellt för verksamhetsmålen är att de bara är 

framtidsinriktade. Inga kommuner formulerar målen i dåtid, nutid och framtid. En sådan 

beskrivning skulle ge läsaren en bättre bild. (Brorström och Petersson, 2006) 

 

Lagstiftaren eftersträvar ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och 

effekter. Av Brorström och Peterssons (2006) undersökning har de granskade 

kommunerna svårt att leva upp till detta samband. Det förefaller som svårt att hitta mål 

som främjar detta samband. Kommuner måste fortsätta sin utveckling att koppla 
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verksamhetsmål till god ekonomisk hushållning, trots att det är svårt att koppla till 

lagstiftarens målsättning. 

 

3.2 Rättvisande bild 

 

3.2.1 Balanskravet 
 

”Varsågoda, de får gärna komma hit och ta hand om hela skiten.” 
Källa: Wetterberg 2000, s. 60 

 

Så sa ett hårt pressat kommunalråd när balanskravet lanserades och regeringen talade 

om tvångsförvaltning. År 1999 uppgav 69 kommuner att de inte uppfyllde balanskravet. 

(Wetterberg, 2000) 

 

Kommunallagens krav på ekonomisk balans trädde ikraft år 2000 och är en av 

hörnstenarna i kommuners krav på en god ekonomisk hushållning. (Brorström, 1997) 

Balanskravet innebär kort och gott att kommuner ska visa ett positivt resultat. Budgeten 

ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Skulle ett negativt resultat uppstå 

måste det egna kapitalet återställas inom tre år. Fullmäktige antar en åtgärdsplan för hur 

återställandet ska ske. Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året 

efter det år då det negativa resultatet uppkom. (Kommunallagen (1991:900), 8 kapitel) 

Balanskravet ska ses som ett instrument för att förhindra en fortlöpande urgröpning av 

kommunens ekonomi. (Rådet för Kommunal Redovisning, 2000) Sedan balanskravet 

trädde i kraft år 2000 har kommuners intresse riktats mot balanskravet i stället för mot 

det övergripande och mer långsiktiga kravet på en god ekonomisk hushållning. (Prop. 

2003/04:105) 

 

I förarbeten till lagen har distinkta krav förts in så det inte ska råda några tvivel eller 

otydligheter om hur balanskravet ska mätas. Kommuner ska upprätta redovisning på ett 

enhetligt och specifikt sätt för att staten ska kunna mäta och utkräva ansvar. 

Balanskravet är menat som en spärregel och inte som en ersättning för kravet på en god 

ekonomisk hushållning. Balanskravet ska ses som en miniminivå på vad som är god 

ekonomi, bestämning av intäkter och kostnader ska ske med försiktighets- och 

matchningsprinciper. Regeln skapar ett fokus på resultaträkningen. Bakgrunden till 
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balanskravet är politisk med en vilja att kommuner ska visa en budget i balans. 

(Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

 

I de fall balanskravet används på det sätt som lagstiftarna avser får det en positiv effekt 

på kommuners ekonomi. Kommuner som uppvisar negativt resultat måste enligt tanken 

med balanskravet se över sin verksamhet och anpassa kostnaderna till de medel som står 

till förfogande. Det kan innebära att verksamheten måste minska eller bli effektivare. 

Problemet uppstår då en kommun har ett stort antal åtaganden som är lagstadgade och 

inte kan avvecklas om bidragen för verksamheten understiger kostnaderna. (Segerberg 

och Tegneklint, 2005) 

 

Balanskravets främsta förtjänst är att det är en tydlig och enkel regel. Problemet är att 

den genom sin enkelhet kan slå snett. Ett generellt problem när det gäller att skriva 

lagregler gällande kommuners ekonomiska förvaltning är kommuners olika ekonomiska 

förutsättningar. Vissa har till exempel höga skulder och få realiserbara tillgångar medan 

andra är skuldfria och har stora reserver. Sidoeffekten av balanskravet är 

förmögenhetsmässiga inlåsningseffekter14 som ekonomiskt välskötta kommuner 

drabbas av. (Olsson och Nilsson, 2002) 

 

3.2.2 Blandmodellen 
 

Enligt den kommunala redovisningslagen (1997:614) skall pensionsskulder som härrör 

sig från tid före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och pensionsskulder efter 

år 1998 som en avsättning i kommunernas balansräkningar. Det är denna modell som är 

känd under namnet blandmodellen. Det faktum att pensionsskulder före år 1998 inte står 

i balansräkningen gör att kommuners soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för 

pensioner förbättras väsentligt. Den faktor som skulden uppräknas med varje år för att 

kompensera för inflation samt en räntefaktor belastar därmed inte kommuners resultat. 

Kostnaden tas istället vid utbetalningstillfället. Redovisningen blir kassamässig15. Från 

                                                 
14 Kommunens egna kapital kommer hela tiden att öka i storlek eftersom kommunen inte får gå med 

underskott enligt balanskravet. Årets resultat läggs till det egna kapitalet som ökar i storlek och inte kan 

användas. 
15 Den enklaste formen av en kassamässig redovisning är att endast redovisa nettot av de totala in- och 

utbetalningarna. (Rådet för Kommunal Redovisning, 2001) 
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år 1998 byggs en ny skuld upp i kommunernas balansräkningar och sker på 

bokföringsmässig grund. (Brorström, 1997) 

 

Bakgrunden till blandmodellen kommer från balanskravet. Genom att många kommuner 

led av stora pensionsskulder som belastade resultatet varje år var blandmodellen den 

väg politikerna valde att gå. Anledningen till att man valde ett lagstadgat krav var att 

alla kommuner ska redovisa pensionsskulden på samma sätt för att öka jämförbarheten 

mellan kommuner. Det är också motivet till lagstiftningen. (Brorström, 1997) 

Redovisningsmetoden enligt blandmodellen saknar teoretiskt stöd och är helt unik för 

den kommunala sektorn och är ett tydligt exempel på en redovisningsmässig särart. 

Principen gör ett väsentligt avsteg från försiktighetsprincipen och bygger inte på 

bokföringsmässiga grunder. (Rådet för Kommunal Redovisning, 2000) 

 

Tranemo kommun har nyligen fått rätt i länsrätten att redovisa samtliga 

pensionskostnader över resultaträkningen. Tranemo kommun menar i sitt yttrande 

(Ekstener, 2005) att deras sätt att redovisa innebär en mer ambitiös och ändamålsenlig 

ekonomisk redovisning än den som anges i propositionen till redovisningslagen (Prop. 

1966/97:52). Tranemo ser lagen som en minimiregel. De menar att redovisningen blir 

mer korrekt och fullständig. (Länsrättens dom, 3348-04) 

 
ANSVARSFÖRBINDELSE 

Det som i normalfallet skiljer en ansvarsförbindelse från en skuld och avsättning är att 

en ansvarsförbindelse kräver ytterligare någon händelse för att det skall bli ett åtagande 

för företaget. Ansvarsförbindelser kallas också för eventualförpliktelser som tydligare 

indikerar att det ännu inte föreligger något åtagande. Om en post är så svårbedömd och 

varje beräkning medför så stora subjektiva inslag att den inte kan anses tillförlitlig skall 

istället upplysningar ges om att en ansvarsförbindelse föreligger. (SOU 1994:17; RR 16, 

punkt 26; Artsberg, 2003) 

 

Ansvarsförbindelser regleras i Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation 

nummer 10, vilken i stor utsträckning bygger på Redovisningsrådet för privata företags 

rekommendation RR 16. (Rådet för Kommunal Redovisning, rekommendation nr. 10) 

RR 16 definierar ansvarsförbindelse som ett möjligt åtagande som härrör från inträffade 

händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra 

framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir. 
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Alternativt ett åtagande som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas 

som skuld eller avsättning på grund av att, i) det inte är troligt att ett utflöde av resurser 

kommer att krävas för att reglera åtagandet eller, ii) åtagandets storlek inte kan beräknas 

med tillräcklig tillförlitlighet. (RR 16 punkt 18) 

 
AVSÄTTNING 

Avsättningar placeras mellan skulder och eget kapital i balansräkningen och uppfyller 

teoretiskt skulddefinitionen, ett befintligt åtagande till följd av en eller flera inträffade 

händelser vilka förväntas leda till ett utflöde av ekonomiska resurser ifrån 

organisationen. (Artsberg, 2003) 

 

Avsättningsbegreppet introducerades i kommunal redovisning i och med att lagen om 

kommunal redovisning trädde ikraft år 1998. Posten var, vilket framgår av lagens 

förarbeten, främst avsedd för pensioner och liknande förpliktelser. Praxis ger idag en 

mycket splittrad bild av vad som egentligen inbegrips i begreppet avsättning och när en 

avsättning ska göras. Problemet beror på att dess betydelse och ursprung är svårt att 

identifiera. (Falkman, 2005a) 

 

I propositionen (1999/2000:115) om vissa kommunalekonomiska frågor dras slutsatsen 

att avsättningsbegreppet fyller samma funktion för kommuner och landsting som för 

företag när det gäller att redovisa en rättvisande bild av verksamheten. I 

propositionstexten fokuseras på betydelsen av att det måste föreligga en identifierad 

extern motpart för att en avsättning skall kunna redovisas. Avsättningar för den egna 

framtida löpande verksamheten skall aldrig ske. 

 

I 6 kap. 11 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning anges att avsättning skall 

göras för samtliga förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 

räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 

ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de skall infrias. Rådet för Kommunal 

Redovisning vill i sin rekommendation nummer 10 understryka att det ska finnas en 

identifierad extern motpart för att en avsättning ska kunna redovisas. Åtagandet skall 

vara en följd av en inträffad händelse, det ska vara troligt att resurser kommer att 

användas för att reglera åtagandet. Det ska gå att göra en tillförlitlig bedömning av dess 

värde och avsättningar skall göras för förpliktelser som på balansdagen är säkra till sin 

förekomst men osäkra till sitt belopp eller sin förfallotidpunkt. (RKR, rekommendation 
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nr. 10) Enligt Redovisningsrådet för privata företag (RR 29) ska pensioner behandlas 

som en skuld i balansräkningen och kostnaden tas när företaget förbrukar de 

ekonomiska fördelar som uppstått genom de tjänster som de anställda utfört i utbyte mot 

ersättningar. 

 

Falkman (2005a) kommer till slutsatsen i artikeln; Avsättningar i kommuner och 

landsting, att på grund av svårigheterna med att tolka avsättningsbegreppet eller snarare 

sagt brister vid den praktiska tillämpningen vid redovisningen av avsättningar och 

ansvarsförbindelser. Speciellt när det gäller användning av tilläggsupplysningar är det 

svårt att hävda att det föreligger någon god sed vid redovisningen av avsättningar och 

det därför blir svårt att göra jämförelser. (Falkman, 2005a) 

 
INTERNATIONELLT 

IPSAS16 19 bygger på IAS 37 och har sin svenska motsvarighet i Redovisningsrådets 

rekommendation RR 16. Deras definition av avsättning är; en avsättning skall redovisas 

i balansräkningen när en enhet har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en 

följd av en inträffad händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas 

för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om 

villkoren inte är uppfyllda, skall ingen avsättning redovisas i balansräkningen. (Rådet 

för Kommunal Redovisning, 2005) 

 

En avsättning skall göras med det belopp som är den bästa uppskattningen av vad som 

krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen per rapport datum. Avsättningens 

storlek beror på nuvärdesberäkningen av de förväntade utbetalningarna som krävs för 

att reglera förpliktelsen. (Rådet för Kommunal Redovisning, 2005) 

 

EU:s kontaktkommitté har uttalat att lagstiftaren i varje land får välja om framtida 

pensionsåtaganden skall redovisas som avsättning eller som notupplysning i företag. 

Redovisningskommittén ansåg att pensionsåtaganden borde redovisas som avsättningar 

och inte som ansvarsförbindelse. Deras argumentation bygger på en analys där man 

menar att sådana åtaganden uppfyller skulddefinitionen. Det är inte händelsen att en 

anställd måste pensioneras som leder till att åtagandet uppstår. Utan det är när rätten till 

pension intjänas löpande i takt med att den anställdes arbetsinsatser i företaget som 
                                                 
16 IPSAS normsystem ges ut av Public Sector Committee, se vidare nedan under avsnittet Internationella 
normer för offentliga organisationer. 
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enligt matchningsprincipen är det relevanta att tala om i det här sammanhanget. 

Pensionsåtaganden är inte i normalfallet svåra att beräkna. De kan beräknas på 

försäkringstekniska grunder. Trots detta blir redovisningskommitténs slutsats att 

möjligheten att redovisa pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelser bör bibehållas. 

Motiveringen är att man vill ha en närmare analys av frågan om kopplingen mellan 

redovisning och beskattning. (Artsberg, 2003) 

 

3.2.3 Den rättvisande bilden och god redovisningssed 
 

Begreppet rättvisande bild har införlivats i svensk rätt genom att årsredovisningslagen 

uppdaterades som en följd av att EU antagit det fjärde bolagsdirektivet. Begreppet 

kommer från det engelska true and fair view, vilket betyder en riktig och rättvisande 

bild. Artsberg (2003) menar att begreppet är bra. Redovisningen ska bygga på fakta 

(vara sann) men också vara rättvisande eftersom man kan välja den fakta man vill 

presentera och dölja det man inte vill presentera. 

 

Begreppets innebörd är delvis oklar och har färgats av den lagstiftning, 

redovisningstradition och redovisningspraxis som olika medlemsstater i EU har. Den 

svenska regeringen drar dock slutsatsen att balansräkning, resultaträkning och noter i 

det enskilda fallet ska innehålla sådan ekonomisk information att läsaren kan få en så 

riktig bild som möjligt av organisationens ekonomiska situation. (Prop. 1995/96:10) 

 

Sverige har inte antagit den så kallade overriding rule eftersom Sverige har ett starkt 

samband mellan redovisning och beskattning. Innebörden blir att det inte är tillåtet att 

bryta mot lagen för att uppvisa en rättvisande bild. FAR debatterar i Dagens Industri att 

de vill göra detta möjligt genom att kräva att man avviker från årsredovisningslagen i 

vissa fall för att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild. De tycker inte att det räcker 

med att ge tilläggsinformation i noter och bilagor, det ska in i balansräkningen. 

(Levander, DI 2002-05-30) 

 

Principen om rättvisande bild gäller balansräkning, resultaträkning och noter. I 

normalfallet förutsätts det att information som lämnas med tillämpning av god 

redovisningssed också ger en rättvisande bild. I speciella fall kan det behövas en 

tilläggsupplysning för att ge en rättvisande bild. I ytterst sällsynta fall kan kravet på en 
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rättvisande bild innebära att man måste göra avsteg från råd och rekommendationer som 

lämnats av normgivande organ. I sådana fall måste man lämna upplysningar om 

avvikelsen och om skälen till denna. Det är däremot inte tillåtet att avvika från en 

lagföreskrift i syfte att uppnå en rättvisande bild. (FAR, 2006a) 

 

”Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en 

helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om 

det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas 

tilläggsupplysningar. Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna 

råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om 

detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not.” 
Källa: Årsredovisningslagen, 2 kapitel, 3 § 

 

Detta ska jämföras med den beskrivning som ges av IASB: 

 

”Finansiella rapporter uppges ofta ge en rättvisande bild av, eller korrekt 

återge, ett företags finansiella ställning, resultat och förändring av den 

finansiella ställningen. I denna föreställningsram behandlas inte dessa 

begrepp, men finansiella rapporter som ges kvalitativa egenskaper på sätt 

som här beskrivs och som upprättas med tillämpliga 

redovisningsstandarder ger vanligtvis vad som uppfattas som en rättvisande 

bild.” 
Källa: Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, FAR, 2005 s. 17 

 

Begreppet rättvisande bild sätter användaren i fokus och det är den som läser 

årsredovisningen som inte ska vilseledas. Helheten ska bedömas och inte de enskilda 

reglerna. (Artsberg, 2003) Den rättvisande bilden ska ligga till grund för beslut och 

utkrävande av ansvar, eller annorlunda uttryckt att identifiera problem. (Brorström, 

1997) 
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Figur 5 Rättvisande bild kontra kommunallagen och kommunala redovisningslagen 

Källa: Egen modell 

 

Tysklands tolkning av rättvisande bild är ”en bild som uttrycker de faktiska 

förhållandena”. Deras tolkning är att om bestämmelserna i EG:s bolagsdirektiv beaktas 

så leder det automatiskt till att redovisningen kommer att ge en rättvisande bild. Den 

brittiska tolkningen är i stället att man ibland måste göra avsteg från gällande normer 

och till och med göra avsteg från gällande lag för att uppvisa en rättvisande bild. 

(Nilsson, 2002) 

 
RÄTTVISANDE BILD OCH BALANSKRAVET 

Att låta balanskravet inverka på redovisningsfunktionen leder till att redovisningens 

betydelse undermineras, balanskravet måste behandlas åtskilt från 

redovisningsfunktionen. En rättvisande bild vägs mot hur en lösning påverkar 

balanskravets eventuella uppfyllelse, ett synsätt som inte gynnar utvecklingen av en god 

redovisning. Balanskravet utgör således en faktor som skiljer kommunal verksamhet 

från näringslivet med avseende på hur redovisningen upprättas och hur informationen 

tolkas. (Arvidsson och Falkman, 2003) 

 

3.2.4 Soliditet 
 

Soliditeten är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor del eget kapital är i förhållande 

till organisationens totala kapital, det vill säga hur stor del av tillgångarna som är 

finansierade med eget kapital. Soliditeten anger långsiktig betalningsförmåga. En hög 

soliditet betyder god långsiktig betalningsförmåga. Det faktum att kommuner redovisar 

pensionsåtaganden enligt blandmodellen gör att detta mått blir missvisande. Utfallet 

efter år1998 är dessutom bara delvis jämförbart med tidigare år. (SOU 2001:76) 

 

RÄTTVISANDE BILD 

1. Kommunallagen, god ekonomisk 
hushållning inklusive balanskravet. 
 
2. Kommunala redovisningslagen,  
redovisa enligt blandmodellen och 
god redovisningssed. 
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Om kommunen redovisar en hög andel eget kapital kan det tolkas som att kommunen 

tar ut för hög skatt eller kommunala avgifter. Om självkostnadsprincipen i alla lägen har 

följts hade inte något betydande kapital balanserats förutom de medel som är 

nödvändiga för att återinvestera i tillgångar. Bibehållen soliditet tyder därför på att 

stabilitet råder mellan intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder under 

förutsättning att oförändrad investeringsnivå föreligger över tiden. (Rådet för 

Kommunal Redovisning, 2000) 

 

3.2.5 God redovisningssed i kommuner 
 

I svensk rättstradition är lagen den främsta rättskällan. Redovisningslagstiftningen är en 

ramlag vilken innehåller allmänna principer för rapportering och dokumentation av 

räkenskapsinformation. Ramlagen innehåller ingen detaljrikedom, lagstiftaren har löst 

det genom att hänvisa till andra normkällor för att bestämma vad som är gällande rätt. 

Därför hänvisar lagen till god redovisningssed. (Artsberg, 2003; FAR, 2006a) 

 

Det är på redovisningsområdet svårt att finna en absolut hierarki mellan de olika 

normkällorna som är vanliga att ställa upp i svensk rättstradition. Den existerande 

praktiken ska utgöra riktmärke för ny och fortsatt praxis. För att ta reda på vad som är 

normativt önskvärt måste man inventera vad som är god praxis. Detta angreppssätt 

ligger till grund för det svenska begreppet god redovisningssed. (Artsberg, 2003) 

 

God redovisningssed inom kommuners redovisning utvecklas av Rådet för Kommunal 

Redovisning i enlighet med lagen om kommunal redovisning17. Den goda 

redovisningsseden ska också i de fall det är lämpligt baseras på de regler som ingår i 

bokföringslagen och årsredovisningslagen. (Rådet för Kommunal Redovisning, 2005) 

 

”Bokföring och redovisning skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer 

med god redovisningssed.” 
Källa: Kommunala redovisningslagen (1997:614), 1 kapitel, 3 § 

 
                                                 
17 Rådet för Kommunal Redovisning är en ideell förening som bildades år 1997. Rådet ger ut 
rekommendationer, informationer och idéskrifter inom området kommunal redovisning. Idéskrifterna är 
inte normerande utan har som syfte att skapa debatt och stimulera till utveckling av den kommunala 
redovisningen. Rådets huvudsakliga syfte är att utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning. (Rådet för Kommunal Redovisning, 2000) 
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Det var först i samband med den nya kommunallagen som begreppet god 

redovisningssed infördes i kommunala sammanhang. Det är dock här viktigt att skilja på 

en god redovisning och god redovisningssed. Att följa lagen tillhör god sed, Det är med 

andra ord aldrig god redovisningssed att avvika från uttryckliga lagregler. (Prop. 

1996/97:52) Praxis har en utfyllande funktion, och uppstår när redovisningen blir 

vanligt förekommande. God redovisningssed utvecklas i växelverkan mellan teori och 

praktik. Definitionen är; ”praxis hos en kvalificerad och representativ krets av 

redovisningsskyldiga”. Med kvalificerad menas härledda principer, redovisning och att 

normer och regler följs. Med representativ menas att kretsen av redovisningsskyldiga 

ska ha en viss storlek. God uppstår när den goda lösningen blir praxis. Praxis utvecklas 

och lagstiftningen bekräftar i efterhand de lösningar som valts. (Brorström, Haglund och 

Solli, 2005) 

 

 

Figur 6 Motsättning mellan god redovisningssed i kommuner och i privata organisationer 

Källa: Egen modell 

 

Varför skiljer sig den goda redovisningsseden i kommuner så markant mot god 

redovisningssed i privata organisationer? I förarbeten (Prop. 1996/97:52) till lagen kan 

man inte urskilja något skäl till att någon särskild kommunal redovisningssed. Men man 

poängterar tydligt att god redovisningssed gäller och ska tillämpas. Genom 

formuleringen har lagstiftaren markerat den närhet som finns mellan redovisningen i 

kommuner och redovisningen inom andra typer av samhällsorganisationer. När det 

gäller kommuners pensionsåtaganden och redovisning av denna så strider den direkt 

mot etablerade och vedertagna principer för redovisning. (Brorström, Haglund och 

Solli, 2005) 

God redovisningssed
Kommuner

God redovisningssedGod redovisningssed
Kommuner

God redovisningssed
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”God redovisningssed bestäms så långt möjligt genom en traditionell 

tolkning av föreskrifter i lag och andra författningar. När en traditionell 

lagtolkning inte räcker för att besvara en viss fråga, måste en utfyllande 

tolkning göras. En sådan utfyllande tolkning bör ha sin förankring i faktiskt 

förekommande bokföring eller redovisning. Men det är inte lämpligt att 

tillmäta enbart faktiskt förekommande praxis betydelse. Det behövs därför 

ett eller flera ”normgivande organ” som kan identifiera de normer som bör 

användas när lagens regler fylls ut.” 
Källa: Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden, 

Bokföringsnämnden, FAR, 2006, s. 433 

 

3.2.6 Normer för redovisning 
 

Rådet för Kommunal Redovisning (RKR), började sin normgivande verksamhet år 1998 

i samband med att lagen om kommunal redovisning trädde i kraft. RKR har i stor 

utsträckning använt sig av Redovisningsrådet (RR) för sin normering. I och med att alla 

noterade företag inom Europa från och med 1 januari, 2005 ska använda det 

internationella normsystemet IAS/IFRS utgivet av IASB så har Redovisningsrådet slutat 

att uppdatera sina rekommendationer. (Rådet för Kommunal Redovisning, 2005) 

 

Denna internationella utveckling gör att det inom offentlig sektor finns behov av att 

utveckla den svenska normeringen för kommunsektorn. En del svårigheter uppstår 

genom främst försiktighetsprincipen och synen på extraordinära händelser. Vid sidan 

om detta har även Bokföringsnämnden (BFN), som är en statlig myndighet som bär 

ansvaret för utvecklandet av god redovisningssed både i företagens bokföring och 

offentlig redovisning, inlett ett arbete med att utarbeta normer för företag som inte är 

noterat och således enligt förordning inte behöver följa IAS/IFRS. Deras arbete kan 

komma att få betydelse för kommunsektorn. (Rådet för Kommunal Redovisning, 2005)  

 

En hundraprocentig harmonisering mellan privat och offentlig redovisning kan det 

aldrig bli frågan om eftersom offentlig verksamhet finansieras med skattemedel. Antalet 

normgivande instanser med fokus på offentlig sektor har ökat de senaste åren. I Sverige 

delas till skillnad från andra länder det normgivande ansvaret upp beroende på om det 

rör sig om kommunal eller statlig sektor. (Falkman, 2003b) 
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Redovisningen i kommunal verksamhet utgår från bokföringsmässiga grunder, vilket 

har medfört att normer för privat sektor har legat till grund för redovisning i offentlig 

sektor efter särskild prövning. I Sverige har normer som tidigare getts ut av 

Redovisningsrådet ersatts av direktöversättningar från gällande internationella normer. 

(Rådet för Kommunal Redovisning, 2005) 

 

Den kommunala normeringsstrukturen har allt mer kommit att likna näringslivets. 

Mängden regler och rekommendationer som kommunen har att efterleva har blivit fler 

och fler. Normgivningen består av lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer utgivna av Rådet för Kommunal Redovisning. Rådet för Kommunal 

Redovisning har undersökt kommuners efterlevnad av gällande normgivning och 

slutsatsen av de två första undersökningarna blev att kommuner till stora delar följer 

gällande normgivning. Vid 2003 års undersökning visade det sig dock att kommuner 

visade en sämre efterlevnad i redovisningen, än vad som tidigare noterats. (Falkman, 

2005b) 

 

3.2.7 Internationella normer för offentliga organisationer 
 

IFAC är en internationell organisation18 för professionella revisions- och 

redovisningsorganisationer i världen. Det internationella ramverk som IASB har tagit 

fram gäller inte för offentliga organisationer. Därför har IFAC bildat en kommitté, 

Public Sector Committee (PSC), vilken fokuserar på redovisnings-, revisions- och 

rapporteringskrav för offentlig sektor. Redovisningsrekommendationerna bygger i 

grunden på IASB:s ramverk (IFRS/IAS). De vägledningar som ges ut går under 

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). (Rådet för Kommunal 

Redovisning, 2005) Dessutom finns det anvisningar vilka innehåller rekommendationer 

och praxis som bör följas. 

 

                                                 
18 IFAC har 160 medlemsorganisationer i 120 länder som representerar 2,5 miljoner professionella 

redovisningsekonomer och revisorer, anställda i såväl privat som offentlig sektor. Organisationen leds av 

en styrelse i New York, där det även finns ett sekretariat som svarar för administration och övergripande 

riktlinjer. (IFAC, 2006b) 
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Arbetet med att utveckla IPSAS19 med frågor som redovisning av åtaganden rörande 

sociala förmåner och redovisning av intäkter som saknar motprestation pågår för fullt. 

För närvarande finns det 21 IPSAS rekommendationer, 20 stycken rör redovisning 

enligt bokföringsmässiga grunder och en rörande kassamässig redovisning. IPSAS 

normsystem är ej normerande för redovisningen i svenska kommuner i dagsläget. 

(Rådet för Kommunal Redovisning, 2005) 

 

3.2.8 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
 

 
Figur 7 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Källa: Egen bearbetning, Artsberg, 2003, s. 168 

 
BEGRIPLIGHET 

Innehållet i årsredovisningen ska vara begriplig för läsaren, samtidigt som det åligger 

läsaren att skaffa sig en sådan kunskap att han/hon kan ta till sig informationen. 

Komplex information får inte uteslutas bara för att vissa användare har begränsningar 

om den är relevant för beslutsfattandet. (Artsberg, 2003) 

 
RELEVANS 

Redovisningsinformationen är relevant när den anses kunna påverka användarens 

beslutsfattande. Detta kan ske antingen genom utvärdering av historiska händelser, 

bedömning av nuvarande förhållanden eller skattning av framtiden. Karaktären av 

informationen kan vara av endera bekräftande eller korrigerande karaktär. Den 

framåtblickande och tillbakablickande rollen menar IASB hänger ihop då informationen 

om tidigare händelser är viktiga för att skatta framtida händelser. (Artsberg, 2003) 

                                                 
19 Rekommendationerna finns i Handbook of international public sector accounting standards board – 

pronouncements utgiven januari år 2006 av International Federation of Accountants. (IFAC, 2006a) 
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TILLFÖRLITLIGHET 

Redovisningsinformationen ska vara tillförlitlig och inte vinklad eller förenad med 

felaktigheter. Den ska vara valid, det vill säga att den mäter det den avser att mäta. Då 

är det viktigt att säkerställa så tillförlitliga mätmetoder som möjligt. 

Redovisningsinformationen får inte heller väljas och presenteras på ett sådant sätt att 

man i en viss given riktning försöker påverka beslutsfattandet. 

Redovisningsinformationen måste även vara fullständig, annars finns det risk att den 

blir vilseledande. (Artsberg, 2003) 

 
JÄMFÖRBARHET 

För att det ska vara möjligt att jämföra samma företag över tiden måste 

redovisningsprinciper användas konsekvent. Dessutom har normgivarna ett särskilt 

ansvar att skapa enhetliga regler för jämförelser mellan företag. Det måste finnas regler 

som behandlar lika händelser på ett likartat sätt. (Artsberg, 2003) I vårt fall blir företag 

synonymt med kommuner. 

 

Redovisning för utomstående intressenter av företagets ekonomiska ställning sker i 

syfte att möjliggöra bedömningar och jämförelser av företaget i relation till andra 

företag. Detta kan inte ske på ett sätt som företaget självt bestämmer. Enhetlighet och 

jämförbarhet ställer krav på allmängiltiga normer. Lagstiftaren är i den mån den strävar 

efter att påverka redovisningspraxis hänvisad till att referera till praxis eftersom den 

utvecklas hela tiden. Lagstiftaren erkänner funktionen genom att hänvisa till god 

redovisningssed. (Jönson, 1985) 

 

3.2.9 Begrepp och redovisningsprinciper 
 

De redovisningsprinciper som är av betydelse för redovisning i kommunal verksamhet 

är försiktighetsprincipen, matchningsprincipen, fortlevnadsprincipen, principen om 

öppenhet, bokföringsmässiga grunder, kongruensprincipen, självkostnadsprincipen och 

tillgångsdefinitionen. Begreppen förklaras med utgångspunkt från svensk reglering, 

men även koppling till internationella normsystem som IPSAS kommer att ske. 

 

Det råder en hierarki mellan teoribyggnadens komponenter som skiljer sig från andra 

sektorer; kontinuitetsprincipen, principen om öppenhet och försiktighetsprincipen och 
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matchningsprincipen är överordnad kongruensprincipen, objektivitetsprincipen och 

principen om historiska anskaffningsvärden. (Rådet för Kommunal Redovisning, 2000) 
 

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN 

Enligt försiktighetsprincipen ska man aldrig riskera att ge en för positiv bild av 

utvecklingen. Värderingen ska göras med rimlig försiktighet (FAR, 2006a). Tillgångar 

tenderar att undervärderas och skulder tenderar att övervärderas. (Brorström, Haglund 

och Solli, 2005) Försiktighetsprincipen har särskilt stor betydelse vid värdering av 

tillgångar och skulder i kommuner. Tanken är att kommuninvånarnas medel 

(förmögenheten) ska skyddas för att nästa generation inte ska behöva betala för en 

annan generations konsumtion. (Rådet för Kommunal Redovisning, 2000) 

Försiktigheten får inte drivas så långt att den kommer i konflikt med kravet på 

rättvisande bild av ställning och resultat (FAR, 2006a). Försiktighetsprincipen är väldigt 

stark i Sverige och numera sägs att värderingen ska göras med rimlig försiktighet. 

Längre tillbaks kallades försiktighetsprincipen för konjunkturutjämningsprincipen och 

tanken var att under goda år bygga upp reserver för att sedan under sämre år lösa upp 

dessa reserver. (Artsberg, 2003) 

 
MATCHNINGSPRINCIPEN 

Matchningsprincipen innebär att man bestämmer samband mellan kostnader och 

intäkter, för att redovisa dem under samma period. Matchning innebär att 

balansräkningen innehåller en blandning av verkliga tillgångar och skulder med olika 

typer av periodiseringsposter. Problemet med matchning är att finna en metod med vilka 

man på det lämpligaste sättet kan relatera kostnaderna till intäkterna. (Artsberg, 2003) 

Kopplingen blir delvis subjektiv och kan vara svåra att göra i verkligheten. 

Matchningsprincipen kan komma i konflikt med till exempel försiktighetsprincipen. 

(Nilsson, 2002) 

 
FORTLEVNADSPRINCIPEN 

”…antagandet att företaget driver en fortlöpande verksamhet och även 

kommer att göra så under överblickbar tid.” 
Källa: Artsberg, 2003, s. 168 

 

Det förutsätts att företagets verksamhet kommer att fortsätta om inte företagets 

livslängd uppenbarligen är begränsad, till exempel genom nedläggningsbeslut. (FAR, 
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2006a) Kommuners existens är garanterad i grundlagen. En kommun har därför ett i det 

närmaste evigt uppdrag eller i alla fall ett uppdrag så länge grundlagen inte ändras. 

Andra benämningar är kontinuitetsprincipen och going concern. (Rådet för Kommunal 

Redovisning, 2000) IPSAS 1 som behandlar presentation av finansiella 

redovisningsrapporter vars generella syfte är att garantera jämförbarhet både med 

enhetens egna redovisningsdokument för tidigare perioder och med andra enheters 

redovisning. Begreppet going concern ses i detta fall som ett minimum krav. IPSAS 1 

grundar sig på IAS 1 men skillnader finns för att passa offentlig sektor. (Rådet för 

Kommunal Redovisning, 2005) 

 
PRINCIPEN OM ÖPPENHET 

Principen om öppenhet innebär att informationsvärdet i redovisningen ska ligga till 

grund för vilken redovisningsmetod som används. I valet mellan två lösningar så ska 

den som ger det bästa informationsvärdet och möjliggör en relevant bedömning 

användas. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) I propositionen, Den kommunala 

redovisningen (1996/97:52) konstateras att principen om öppenhet i hög grad gäller 

kommuner eftersom den utgör en av grundförutsättningarna för det demokratiska 

systemet. Öppenheten gör det lättare att tolka kommunens ekonomi och ger fler 

användare möjlighet att granska och på grundval av redovisningen identifiera problem.  

(Rådet för Kommunal Redovisning, 2000) 

 
BOKFÖRINGSMÄSSIGA GRUNDER 

”Inkomster och utgifter skall periodiseras till de räkenskapsår dit de hör. 

Avgörande är när affärshändelsen äger rum, inte när den regleras 

likvidmässigt.” 
Källa: Andra grundläggande principer, FAR:s rekommendationer i redovisningsfrågor, 

FAR 2006a, s. 1461 

 

Den kommunala redovisningen har stegvis rört sig mot att redovisa på 

bokföringsmässiga grunder. Det är inte förrän balanskravet knöts till 

resultatredovisningen som den på bokföringsmässiga grunder upprättade redovisningen 

blev politisk betydelsefull. (Brorström, 1997) Det område som sist började redovisas 

enligt bokföringsmässiga grunder var redovisning av skatteintäkter och nu återstår bara 

redovisningen av pensionsåtaganden. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) 
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KONGRUENSPRINCIPEN 

Enligt kongruensprincipen ska alla resultatförändringar föras över resultaträkningen. 

Principen behövs eftersom man tekniskt kan tänka sig att resultatförändringar förs direkt 

till eget kapital. Alla förändringar i tillgångsmassan ska enligt kongruensprincipen föras 

via resultaträkningen och påverka årets resultat. Om förändringar i tillgångsmassan 

istället förs direkt till eget kapital och inte via resultaträkningen faller sådan information 

utanför uppmärksamheten hos årsredovisningsläsaren som genom att studera 

resultaträkningen vill skapa sig en uppfattning om resultatet och hur det har uppkommit. 

Det finns inget explicit förbud mot att bryta mot kongruensprincipen i svensk 

normering. (Artsberg, 2003) 

 
SJÄLVKOSTNADSPRINCIPEN 

Kommuner får inte ta mer betalt för sina tjänster än vad som motsvaras av nedlagda 

kostnader. Innebörden blir att verksamheten enligt denna princip ska visa nollresultat. 

Principen är en av grundstenarna i kommunal ekonomi och står inskrivet i 

kommunallagen. (Rådet för Kommunal Redovisning, 2000) 

 
TILLGÅNGAR 

Att en tillgång förväntas leda till framtida nytta är inte detsamma som att man vid 

förvärvstillfället måste värdera den till denna nytta. Värderingsfrågan vid 

anskaffningstillfället är en annan fråga. Vad tillgångsdefinitionen syftar till är att finna 

ut om något är en tillgång eller inte. (Artsberg, 2003) För kommuner används 

anskaffningsutgiften som värderingsbas. Vid bedömning av en kommuns finansiella 

utveckling och ställning måste hänsyn tas till den restriktiva värderingen av tillgångar. 

En kommun som satsat stora resurser på utveckling av infrastrukturen skapar därigenom 

bättre förutsättningar för en gynnsam utveckling av kommunen och verksamheten inom 

kommunen. I ett långsiktigt perspektiv ger detta positiva konsekvenser för den 

kommunala ekonomin. Samtidigt som sådana förbättrade förutsättningar skapas innebär 

som följd av restriktiv värdering och kostnadsredovisning att det finansiella resultatet 

och kommunens eget kapital påverkats negativt. (Rådet för Kommunal Redovisning, 

2000) 



TEORETISK REFERENSRAM 

 56

3.2.10 Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning 
 

I flera av rekommendationerna från Rådet för Kommunal Redovisning hänvisas till 

rekommendationer från Redovisningsrådet för privata företag och bör läsas tillsammans 

med dessa. Även rekommendationer som inte är kopplade till rekommendationer från 

Rådet för Kommunal Redovisning kan ge vägledning vid bedömningen av hur 

redovisningen ska ske i kommuner. (Rådet för Kommunal Redovisning, 2003) 

 
REKOMMENDATION NR 1: REDOVISNING AV PENSIONSFÖRPLIKTELSER 1998-1999 

Nyintjänade pensionsförmåner ska från och med räkenskapsåret 1998 redovisas som en 

avsättning i balansräkningen och ska ingå i posten verksamhetens kostnader i 

resultaträkningen. Räntan på pensionslöften intjänade från och med år 1998 ska 

redovisas i posten finansiella kostnader i resultaträkningen. En förpliktelse att betala ut 

pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska inte tas upp som skuld eller avsättning 

i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998 ska istället redovisas som 

ansvarsförbindelse inom linjen. Utbetalningar av förmåner intjänade före år 1998 

redovisas däremot bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen. 

Tillvägagångssättet utgår från innehållet i den så kallade blandmodellen för redovisning 

av pensioner och som regleras i den kommunala redovisningslagen. Sättet att redovisa 

pensionsförpliktelser utgör en särart eftersom lösningen inte utgår från 

bokföringsmässiga grunder. Om en särart inte förelåg skulle pensionsredovisningen i 

kommuner och landsting inneburit en fullständig kostnadsredovisning. (Rådet för 

Kommunal Redovisning, 2000) 

 
REKOMMENDATION NR 7.1: UPPLYSNINGAR OM PENSIONSFÖRPLIKTELSER OCH 

PENSIONSMEDEL 

Rekommendationen ersätter tidigare utgiven rekommendation nummer 7. 

Förtydliganden har gjorts för att underlätta förståelsen och definitionen av återlånade 

pensionsmedel. Rekommendationen behandlar hur pensionsförpliktelser ska 

särredovisas i årsredovisningen. Bakgrunden till rekommendationen är kommunallagens 

krav på att fullmäktige ska meddela särskilda föreskrifter gällande förvaltningen av de 

kommunala pensionsmedlen. Kommuner ska själva ansvara för att pensionsmedel 

används och placeras så att pensionsåtagandena kommer att kunna infrias. Det är 
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fullmäktige som ska vara mottagare av information som anger hur både uppföljning och 

kontroll av pensionsmedel ska ske. Avkastning och betryggande säkerhet ska uppfyllas. 

 
REKOMMENDATION NR 10: REDOVISNING AV AVSÄTTNINGAR, 

ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR 

Rekommendationen bygger på Redovisningsrådet för privata företags rekommendation 

RR 16, och ska läsas tillsammans med den. Rekommendationen behandlar endast de 

förutsättningar som motiverar en avvikelse från RR 16. RR 16 redogör för när en 

ekonomisk förpliktelse skall redovisas som avsättning eller ansvarsförbindelse och 

under vilka omständigheter en eventualtillgångar kan redovisas i balansräkningen. 

Tillämpningen av RR 16 utgör enligt Rådet för Kommunal Redovisning god 

redovisningssed i kommuner. 

 
REKOMMENDATION NR 11.1: REDOVISNING AV MATERIELLA 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Rekommendationen ersätter tidigare rekommendation nummer 11 vilken omarbetats för 

att underlätta förståelsen och tillämpningen. Hänvisning görs inte längre till 

Redovisningsrådets rekommendation RR 12. Den nya rekommendationen gäller från 

och med april år 2006. Rekommendationen anger att kommunens materiella 

anläggningstillgång ska redovisas som tillgång i balansräkningen när de framtida 

ekonomiska fördelarna eller den servicepotential som har samband med innehavet 

kommer kommunen till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  

 

Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och kostnader för att få tillgången på plats i 

skick för att utnyttjas för sitt ändamål. Lagen föreskriver inte någon speciell 

avskrivningsperiod, men den valda ska avspegla hur tillgångens värde och/eller 

servicepotential successivt förbrukas. Bestående tillgångar som mark ska dock inte 

skrivas av. 
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3.3 Redovisningens roll och användning 

 

3.3.1 Till vem riktar sig redovisningen 
 
INFORMATIONSBEHOV 

Den moderna normgivningen tar inte avstamp i de traditionella redovisningsprinciperna 

utan i professionens föreställningsramar. Anledningen är att man har valt att fokusera på 

redovisningen som informationsinstrument. Det är då mer relevant att fokusera på 

kvalitativa kriterier än ifrån principer för värdering. Föreställningsramen är i första hand 

en hjälp för normgivarna när de ska utforma nya och revidera gamla normer. (Artsberg, 

2003) 

 

IASB nämner användare och deras informationsbehov, vilka anses vara investerare, 

nuvarande och potentiella, anställda, långivare, övriga kreditgivare, kunder, statliga 

myndigheter och samhället i övrigt. Dessa intressenter har vissa gemensamma behov 

som kan tillgodoses i en och samma årsredovisning. Företagsledningens behov av intern 

information har undantagits. (Artsberg, 2003) 

 

I en kommun sammanfaller ofta intressenterna med de som är i privata företag men att 

det är kommunfullmäktige som ska ses som kommuninvånarnas representanter. 

Medborgarna kan ses som både kunder och ägare och är en självklar grupp. 

Kommunledningens behov av information täcks inte av IASB:s och Redovisningsrådet 

för privata företags informationsbehov, då de kan liknas vid företagsledning. 

 
KONTROLL 

Revisorerna i kommuner är ett fullmäktigeorgan med ett uppdrag att granska och främja 

verksamheten. Revisorernas ansvarsprövning är central och inriktas i huvudsak på hur 

fullmäktiges beslut genomförts av styrelse och nämnder. Revisorerna kan rikta 

anmärkningar mot nämnder eller ledamöter i nämnd. Fullmäktige beslutar om 

ansvarsfrihet och revisorernas roll i denna fråga är beredande. Enligt kommunallagen 

prövar revisorerna om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 

kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. (Olson, 2004) 
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Synen på revisorernas roll i fråga om kommunens strävan efter att uppnå god 

ekonomisk hushållning är en aning splittrad. Inom kommunstyrelser finns dels åsikten 

att revisorerna är alldeles för snälla, dels att det inte är så lätt att föreslå något som 

radikalt avviker från vad nämnder och styrelser föreslår. (SOU 2001:76) 

 

Revisionen är uppdragsgivarens organ eller verktyg för att granska, undersöka och 

kontrollera att uppdraget sköts på ett tillfredsställande sätt. Uppdragsgivaren behöver ett 

rättvisande och tillräckligt underlag för att kunna utkräva ansvar av den som fått 

uppdrag att genomföra verksamheten. Granskningen handlar därför om att göra det 

osynliga synligt för uppdragsgivaren. Ansvarsprövning kan ske på olika nivåer i 

samhällsorganisationen, dels genom de allmänna valen och dels inom kommunen. I de 

allmänna valen röstar medborgarna om vilka de har förtroende för under nästkommande 

mandatperiod. Ansvarsprövningen kan ske genom att revisorerna utkräver ansvar av 

nämnder och styrelse med revisionens granskning som underlag. (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2005b) 

 

Ekonomiskt- och finansiellt ansvar utkrävs i första hand av kommunfullmäktige i 

relation till den ekonomiska redovisningen och den finansiella ställningen. 

Uppdragstagaren står till svars inför uppdragsgivaren för det gångna årets förvaltning 

och utfall i verksamhetsrapporter, årsredovisning, resultatrapporter, med mera. 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2005b) Revisorernas ansvarsområde omfattar både 

förvaltningsrevision och redovisningsrevision. Redovisningsrevisionen syftar främst till 

att avgöra om räkenskaperna är rättvisande samt om nämnderna har en tillräcklig 

kontroll. Förvaltningsrevisionen syftar främst till att bedöma om verksamheten är 

ändamålsenlig och om fullmäktiges beslut efterlevs. (Prop. 2003/04:105) 

 

3.3.2 Redovisningens roll vid styrningen 
 

Redovisningen inom den offentliga sektorns redovisning är idag relativt lik den som 

upprättas inom näringslivet. En hundraprocentig harmonisering kan det emellertid 

aldrig bli frågan om eftersom offentlig verksamhet finansieras med skattemedel. 

(Falkman, 2003b) 

 



TEORETISK REFERENSRAM 

 60

För att bedöma olika typer av samhällsorganisationer är tillvägagångssättet vid 

bedömningen central och bedömningens innebörd påverkas av hur redovisningen är 

utformad. Redovisningen beskriver hur tillgängliga resurser har använts och hur 

redovisningsenheten förhåller sig till omvärlden. Redovisningen ska vara ett relevant 

beslutsunderlag och ligga till grund för prövning av ansvaret och därigenom stödja 

fördelningen av resurser så att en gynnsam utveckling sker på sikt. I uppgiften ligger att 

identifiera problem så att nödvändiga korrigeringar och ett effektivt resursutnyttjande 

uppnås. Redovisningen anses ha stor betydelse och till och med en förutsättning för 

effektivitet och en fungerande demokrati. (Brorström, 1997) 

 
REDOVISNING I KOMMUNER – DEN KOMMUNALA SÄRARTEN 

Redovisningen består av modeller, regler och principer. Dessa är generella och bör gälla 

lika för alla samhällssektorer det vill säga även för kommuner. De specifika 

förutsättningar som gäller för kommuners verksamhet innebär dock att den redovisnings 

lagstiftning som gäller för näringslivet inte anses direkt överförbar på kommunal 

verksamhet - hänsyn måste tas till den kommunala särarten. (Prop. 1996/97:52) 

 

Anledningen till att en redovisningslag för kommunal sektor togs fram förklaras i 

förarbetena av att en stramare lagreglering av kommuner behövs. Den ökade friheten 

inom det ekonomiska området som kommuner gavs genom den nya kommunallagen 

skulle kunna leda till oönskade konsekvenser (Prop. 1990/91:117). Ett motiv till en 

lagreglering av bokföring och redovisning var också att upprätthålla en samordnad och 

enhetlig kommunal redovisningsstandard. Att förändra redovisningsnormer krävs. Detta 

förklaras i den berömda artikeln skriven av Watts och Zimmerman (1979). I artikeln 

förklaras sambandet mellan efterfrågan och utbud av redovisningsnormer, där 

förändringar av redovisningsnormer tvingas fram utifrån yttre krav. En förändring av 

redovisningen kan således ha som syfte att åstadkomma en ökad legitimitet för 

organisationen. Genom en korrekt användning så fungerar den finansiella redovisningen 

som ett varningsinstrument. (Brorström, 1997) 

 

Beslut om resursfördelning och finansiering påverkar i hög grad samhällsekonomin. Av 

det skälet är det viktigt att ekonomiska beslut grundar sig på ett stabilt och relevant 

beslutsunderlag. En redovisningslag skulle kunna ge ökade förutsättningar för att ta 

fram ett sådant underlag. Ett striktare krav på ekonomisk balans kommer att leda till att 
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dagens principer och regler för redovisning i allt högre grad kan komma att ifrågasättas. 

Risken finns att ambitionen att låta redovisningen utgöra ett relevant beslutsunderlag 

byggt på objektiva principer kan gå förlorad om inte redovisningen ges tillräcklig stadga 

genom lagstiftning. En redovisningslag skulle skapa en högre grad av tydlighet jämfört 

med nuläget. (Prop. 1996/97:52) 

 

Det tydligaste uttrycket för att kommunal ekonomi skiljer sig från ekonomi för 

marknadskopplade organisationer är att transaktioner såsom kommunalskatt saknar 

motprestation. (Rådet för Kommunal Redovisning, 2000) 

 
STYRNING AV KOMMUNER 

För att bedöma en kommuns finansiella ställning kan fyra aspekter användas, resultat, 

kapacitetsutveckling, riskförhållanden samt kontroll över den finansiella utvecklingen. 

 

Resultat – Kapacitet 
Resultatet visar om den resursförbrukning som skett täcks av ersättningar. Om 

kostnaderna överstiger intäkterna försvagas kapaciteten och det egna kapitalet minskar. 

Om tillgångsmassan ökar innebär det att skuldsättningen ökat och de finansiella 

kostnaderna går upp. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

 

Risk – Kontroll 
Risk syftar på hur exponerad kommunen är ur ett finansiellt perspektiv. God ekonomisk 

hushållning innefattar att kommunen i ett kort och medellångt perspektiv inte behöver 

vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Kontroll syftar till kommunens 

förmåga att via ekonomistyrning upprätthålla en god ekonomisk hushållning. 

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet är mer konkreta mått som kan användas för att 

bedöma kommunens strävan att upprätta god ekonomisk hushållning. Risk och kontroll 

hänger samman på så sätt att båda utgör mått på kommunens förmåga att hantera 

problematiska situationer. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

 
KVALITET OCH ANVÄNDNING 

I en studie gjord av Brorström framkommer att ekonomicheferna har ett stort inflytande 

vid tolkningen av den ekonomiska utvecklingen och situationen. Årsredovisningen 

används inte i direkt bemärkelse utan ledande politiker förlitar sig i hög grad på de olika 
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bedömningar som ekonomicheferna delger muntligen. (Brorström, Haglund och Solli, 

2005) 

 

Politiker intresserar sig mest för information om verksamheten och efterfrågar mer 

information kring verksamhetens ekonomi och prestationer. En direkt användning av 

årsredovisningen kräver bättre kunskaper i ekonomi. En risk som flera forskare belyst är 

att bedömningen av kommunen sker efter vad som redovisas längst ner i 

resultatrapporten. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

 
BUDGETEN 

Budgeten har stor betydelse i kommunala sammanhang och är lagstadgat krav sedan år 

1862. En kommun saknar marknad som kan styra resursfördelningen, därför har 

budgeten ersatt denna roll. Resursfördelning, styrning, samordning och kontroll är de 

viktigaste syften som budgeten har att uppfylla. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

 

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras i 

budgeten om man åberopar synnerliga skäl. (Kommunallagen, (1991:900)) I en 

undersökning som Arvidsson och Falkman (2003) tagit upp är utfallet av budgeten och 

det som redovisas i årsredovisningen inte överensstämmande och visar på stora 

skillnader. Antingen är budgeten undermålig som styr och prognosinstrument eller 

stämmer inte de redovisningsprinciper som används i budgeten överens med de som 

används när årsredovisningen upprättas. 

 
KOMMUNALA SJÄLVSTYRET OCH DESS FINANSIERING 

Det är självstyret som är nerven i den svenska demokratin. Det är beskattningsrätten 

som ger självstyret dess mening. Kopplingen mellan ambitioner, kostnader och 

betalning, innebär att medborgarna tar konsekvenserna av vad de varit med om att 

bestämma. Detta är en idealbild som kan ifrågasättas. Statens lagar, domstolarnas 

rättspraxis och EU:s direktiv beskär politikernas utrymme. Uppåt 25-30 procent av 

kommuners kostnadsmassa ligger under rättighetslagar, det vill säga åtaganden som en 

kommun måste uppfylla. De förtroendevaldas roll reduceras till att vara statsmakternas 

rättare. (Wetterberg, 2000) 

 

Kommuner får allt fler uppgifter, samtidigt som beskattningen inte räcker till, utan i 

stället ökar statsbidragen. Detta medför att kommuner blir mer sårbara för statliga 
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omprövningar. Allt oftare kommer rikspolitikens ambitioner i konflikt med det 

kommunala självstyret. ”Kommunal självstyrelse är bra – om kommunerna gör som vi 

vill.” Det handlar ofta om att staten vill hindra kommuner från att sälja till exempel 

bostadsbolag och sjukhus. (Wetterberg, 2000) 

 
KOMMUNERS FINANSIERINGSKÄLLOR 

Kommuner har främst tre finansieringskällor; kommunalskatten, avgifter och 

stadsbidragssystemet. Vid dålig ekonomi så kan kommuner välja mellan att höja 

skatten, avgifterna eller förlita sig på stadsbidrag. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

 

När det gäller kommuners beskattningsrätt så är den exklusiv och står inskriven i 

grundlagen (Regeringsformen, kapitel 1, 7 §). Det finns ingen juridisk bindande 

maximal nivå för hur hög skatt kommuner kan ta ut i dag men det har förekommit att 

kommuner förelagts med ett skattetak. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) 

Ytterligheterna i vad Sveriges kommuner har tagit ut i total kommunalskatt låg år 2004 

på 28,9 procent respektive 34 procent. I den skattesatsen ligger både kommuners andel 

och landstingens andel. Under 2005 var den genomsnittliga skatten till kommuner 20,8 

procent och till landstingen 10,7 procent. (Webor, 2006) 

 

Skattenivån har betydelse för vilken långsiktig betalningsförmåga en kommun har. En 

hög skattenivå gör det svårare att öka intäkterna genom att ytterligare höja skatten. 

(KPA20, 2005) Det finns även en smärtgräns för vad kommuninvånarna är beredda att 

betala innan de flyttar. Kommuner som inte klarar att hålla en rimlig nivå på skatten och 

ge en god service till sina medborgare riskerar att hamna i en negativ spiral där 

kommuninvånare flyttar. Det faktum att det svenska skattetrycket är högst i Europa gör 

det svårt att motivera ytterligare höjningar. Det samlade skattetrycket i Sverige ligger på 

51,2 procent av BNP medan EU snittet ligger på 41,1 procent (EU news, 2006). 

 

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot 

kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller lanstinget 

tillhandahåller (självkostnaden).” 
Källa: Kommunallagen, kapitel 8, 3 c § 

                                                 
20 KPA pension är det ledande pensionsbolaget inom den kommunala sektorn. Bolaget ägs till 60 procent 
av Folksam och till 40 procent av Sveriges Kommuner och Landsting. (KPA, 2006) 
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3.3.3 Kommuners pensionsskuld 
 

Kommunanställda har rätt till en tjänstepension som arbetsgivaren ska betala21. Fram till 

år 1998 fanns det inga lagkrav hur tjänstepensionen skulle redovisas och många 

kommuner valde då att inte redovisa denna överhuvudtaget som en skuld i 

balansräkningen. Kommuner valde istället att ta pensionsutbetalningarna som en 

löpande utgift med påverkan på likviditeten som följd. Många kommunanställda är 

födda på 40 och 50 talen vilket medför att utbetalningarna i dag underskattar storleken 

på de framtida åtagandena. (Wetterberg, 2000) 

 

Det är väl känt att när 40-talisterna framöver börjar gå i pension kommer kostnaderna 

för pensioner beroende på blandmodellen att öka kraftigt för kommuner. Det krävs en 

långsiktig plan för att klara kostnadsökningen annars riskerar pensionerna till tidigare 

anställda att tränga ut annan kommunal verksamhet. Det finns en tendens hos 

kommuner att blunda för problemet och skjuta det på framtiden. (KPA, 2005) Det 

ekonomiskt rimliga är att medel sätts av i samband med att kostnaden för pensionerna 

uppkommer. Pensionsåtaganden är ju inget annat än en uppskjuten lön. På det sättet 

undviker man problem som kan uppstå vid till exempel befolkningsminskning, då 

skattebasen minskar, (Wetterberg, 2000) och att den ekonomiska belastningen för 

pensioner skjuts över till kommande generationer (KPA, 2005). 

 

Det sammanlagda värdet på kommuners oredovisade pensionsskulder 

(ansvarsförbindelse) är cirka 150 miljarder kronor. Pensionsskuldens storlek beräknas 

genom ett nuvärde av framtida utbetalningar och dess storlek beror därmed på den 

diskonteringsfaktor som används och på personalens ålderssammansättning och när 

pensionerna intjänats. De oredovisade pensionsskulderna är betydligt större än de 

pensionsskulder som idag redovisas i kommunernas balansräkningar. Att kommuner 

redovisar sina pensionsskulder öppet är viktigt för att öka medvetenheten om problemet, 

men det betyder inte att pensionsskulderna är finansierade. Att redovisa skulderna 

räcker inte, det behövs en plan för att finansiera dessa. För att inte lägga hela 

kostnadsökningen på kommande generationer måste medel avsättas och ett rimligt krav 

är att pensionsrätter som intjänas idag finansieras direkt. (KPA, 2005) 

 
                                                 
21 Se bilaga 4. 
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För att hantera pensionsskulden låter vissa kommuner avsätta medel till de anställdas 

pensioner som de överlåter till en extern kapitalförvaltare att placera. En fara med denna 

lösning är att de avsatta pensionsmedlen kan sjunka i värde. Kommuner bär fortfarande 

det fulla ansvaret för pensionsutbetalningarna, vilket innebär att de måste garantera att 

likvida medel finns tillgängliga när det är dags att betala ut pensionerna. En annan 

lösning för en kommun är att teckna en pensionsförsäkring för tidigare intjänade 

pensionsrätter. Försäkringen innebär att kommunen gör kontinuerliga avbetalningar på 

sina pensionsåtaganden. (KPA, 2005) 
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4. EMPIRI KVALITATIV 

Inledningsvis presenteras övergripande information från Linköping, Norrköping, 

Nyköping och Mjölbys årsredovisningar och budgetrapporter. Därefter följer en 

sammanfattning över gjorda besöksintervjuer med kommuners ekonomichef/controller, 

kommunalråd/ kommunstyrelsemedlem och förtroendevalda revisorer/yrkesrevisorer. 

 

4.1 Kommunfakta 
 

Kommunfakta 2005 Linköping Norrköping Nyköping Mjölby 

Invånarantal 137 600 124 600 49 800 25 300 

Antal anställda 7 970 9 140 4 050 2 290 

Skattesats (kr) 20,40 21,45 21,28 21,15 
Soliditet exklusive 
ansvarsförbindelse (%) 

79 43 65 39 

Soliditet inklusive 
ansvarsförbindelse (%) 

48 17 12 -4 

Pensionsskuld (Mkr) 
ansvarsförbindelse  

1 950 2 280 910 480 

Pensionsskuld 
avsättning (Mkr) 

170 
(2 120)* 

160 90 70 

Pension fonderat i 
finansiella tillgångar 
(Mkr) 

710 570 150 _ 

Årets resultat (Mkr) (91)** 97 99 14 
Årets resultat (Mkr) 
genomsnitt (2002-
2005) 

(-23)** 22 9 3 

Årets resultat justerat 
(balanskrav) (Mkr) 

92 37 18 15 

Årets resultat justerat 
genomsnitt (2002-
2005) (Mkr) 

50 2 -9 8 

Tabell 3 Kommunfakta 

Källa: Kommunernas årsredovisningar 
 
* Linköping redovisar hela sitt pensionsåtagande som en avsättning i balansräkningen. 

** Årets resultat enligt fullkostnadsmodellen. 
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4.1.1 Kommuners demografi 
 

Ett skäl till att den kommunala pensionsskulden står i fokus och diskuteras är beroende 

på den demografiska utvecklingen. Trenden är att allt färre förvärvsarbetande försörjer 

allt fler pensionärer. Trenden kommer att förstärkas ytterliggare de kommande åren då 

40-talisterna börjar gå i pension. I kommuner är medelåldern bland de anställda hög, 

många är födda på 1940-talet. Detta medför att kommuner kommer påverkas mer än 

andra sektorer av de närmaste årens stora pensionsavgångar, samtidigt som efterfrågan 

på kommunala tjänster ökar genom höga födelseavtal samt just ökad andel pensionärer. 

(KPA, 2005) Detta problem brottas således även Linköping, Norrköping, Nyköping och 

Mjölby med. Diagrammet nedan visar dessa kommuners årsarbetare år 2005. 

 

 
Åldersstrukturen över anställda i fyra kommuner 
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Figur 8 Åldersstruktur över kommuners anställda 

Källa: Personalkontoret i respektive kommun 
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4.1.2 Mål för god ekonomisk hushållning 
 

 Finansiella mål 
Linköping - Resultatmål 

- Egenfinansiera investeringar 
Norrköping - Resultatmål (konjunkturanpassat) 

- Egenfinansiera investeringar 
- Fondera för pensioner 

Nyköping - Resultatmål 
- Soliditetsmål 
- Egenfinansiera investeringar 

Mjölby - Resultatmål 
- Minskad låneskuld 

Tabell 4 Finansiella mål i Linköping, Norrköping, Nyköping och Mjölby 

Källa: Budget 2006 för respektive kommun 
 
 

 Mål för verksamheten 
Linköping - Hälsa 

- Effekter av genomförd verksamhet 
Norrköping - Hälsa 

- Tillväxt 
- FöretagsNära 
- Företagande 

Nyköping - -------- 
Mjölby - Hälsa 

Tabell 5 Mål för verksamheten i Linköping, Norrköping, Nyköping och Mjölby 

Källa: Budget 2006 för respektive kommun 
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4.2 Besöksintervjuer 

 
Linköpings kommun 

 
Namn 

 
 

Titel 

 
 

Datum 
Per-Anders Svensson Ekonomichef 2006-03-20 
Åke Runnestad Ekonom 2006-02-13 & 2006-03-20 
Mats Johansson Kommunalråd (s) 2006-03-20 

Norrköpings kommun 
 

Namn 

 
 

Titel 

 
 

Datum 
Göran Lindgren Finanschef 2006-03-28 & 2006-04-12 
Claes-Göran Magnell Controller 2006-03-28 & 2006-04-12 
Lars Karlsson Kommunstyrelsemedlem(s) 2006-04-12 

Nyköpings kommun 
 

Namn 

 
 

Titel 

 
 

Datum 
Margaretha Domert Ekonomichef 2006-03-08 & 2006-04-05 
Lena Rosén Ekonom  2006-03-08 & 2006-04-05 
Susanne Sandlund Controller 2006-04-05 
Göran Forssberg Kommunalråd (ordförande s) 2006-04-04 

Mjölby kommun 
 

Namn 

 
 

Titel 

 
 

Datum 
Roger Fridell Ekonomichef 2006-03-29 & 2006-04-11 
Jörgen Oskarsson Kommunalråd (ordförande s) 2006-04-11 
Tabell 6 Besöksintervjuer, tjänstemän och politiker 
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4.2.1 Linköping 
 

Tjänstemän 

Gruppintervju 

Ekonomichef, Per Anders Svensson 

Ekonom, Åke Runnestad 

 
KOMMUNENS NULÄGE OCH FRAMTID 

 
”Vi uppfyller alla våra ekonomiska mål. Där har vi egentligen ingenting 

kvar att uppnå. Vi investerar med egna medel och har bra plusresultat, inte 

för stort, det ska ju vara lagom stort egentligen. Vi har god likviditet och 

täckt våra pensionskostnader och så vidare. Förra året såg väldigt bra ut.” 
Svensson 

 

Svensson och Runnestad graderar Linköpings nuvarande ekonomi någonstans mellan 

sju och åtta på en tiogradig skala. Eftersom en kommun inte drivs i vinstsyfte ska 

resultatet ligga på en rimlig nivå så att skattenivån blir så optimal som möjligt. Förra 

året gjorde Linköping ett positivt resultat på 90 miljoner, där en del av summan bestod 

av engångsintäkter. De berättar att Linköping inkluderar samtliga kostnader inklusive 

avsättning till pensioner samt finansiering av investeringar när de utformar sin budget. 

 

De upplever att det finns en viss skillnad mellan tjänstemän och politiker. För en 

politiker är det viktigt att kunna se vad medel används till och vad resultatet blev, och 

därmed har de större fokus på resultaträkningen. Den största utmaningen i framtiden är 

reducera kommunens arbetslöshet. En annan utmaning är att fortsätta den påbörjade 

infrastrukturutbyggnaden. 

 

”Löneutvecklingen, där finns det bekymmer eller hot. Den offentliga sektorn 

har lägre löner jämfört med den privata sektorn. Så det är ju klart att där 

har kommunen ett underläge framöver om det blir väldig hård konkurrens 

om arbetskraften. Om lönenivåerna höjs kommer det kosta kommunen 

mycket pengar…” 
Svensson 
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Kommunens framtidsbilder skapas genom budgetarbetet varje år samt genom 

omvärldsanalysen OBS (omvärld, bevakning och strategi). Linköping har också god 

hjälp av kommunförbundet vid framtagande av framtidsprognoser. Det finns inga 

ambitioner att sälja ut kommunala bolag, inte ens de borgerliga partierna kräver detta 

längre. 

 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

 
För att uppnå god ekonomisk hushållning anser Svensson och Runnestad att lagen 

pratar om flera olika saker – ekonomisk hushållning, och mål och riktlinjer för 

verksamheter som kan leda till god ekonomisk hushållning. Linköping har formulerat 

ett antal finansiella mål som bas, men även verksamhetsmål som till exempel minskad 

sjukfrånvaro. För att målen ska vara verkningsfulla använder kommunen internkontroll 

och följer upp målen regelbundet. Då Linköping har med pensionskostnaderna i 

budgeten behöver de inte ange höga resultatmål för att täcka denna kostnad. En del av 

god ekonomisk hushållning är att uppnå balanskravet.  

 

”Det här med balanskravet har ju varit väldigt nyttigt. Att det är tvång för 

alla kommuner att inte budgetera för ett underskott under en längre tid är ju 

rätt så sunt. Vi har ju ett mål som är tuffare än bara balanskravet, vi har 

ytterliggare målet att täcka den här fullkostnadsmodellen.” 
Runnestad 

 

Svensson anser att balanskravet är ett viktigt och bra kravmått. Någon form av lägsta 

anständighet för en kommun. Linköping budgeterar för samtliga kostnader, även 

pensionskostnaderna. Detta innebär att det budgeterade resultatet ligger på ett tiotal 

miljoner kronor över balanskravet. 

 

”Vi tar inte ut för mycket skatt eller för lite skatt. Tog man ut en krona mer i 

skatt vore man alltid på den säkra sidan att uppnå ett positivt resultat, men 

för det enskilda hushållet blir det kännbart med ett par tusenlappar mer i 

kostnad per år.” 
Svensson 
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I Linköping följs ekonomin upp löpande och sammanställningar görs varje månad. 

Enligt Svensson ”tittar de i kassalådan och ser hur mycket det gått åt”.  

Kommunstyrelsen i sin tur följer upp nämndernas verksamhet genom tre tertialrapporter 

och om någon nämnd går med underskott begär man in åtgärdsplaner. 

 

Svensson anser att de viktigaste ekonomiska utmaningarna när det gäller styrning mot 

god ekonomisk hushållning i framtiden är att bibehålla kontrollen och inte äventyra 

balansräkningen. Det finns alltid krav från olika grupper i samhället som vill ha 

förbättrade villkor. Svensson är också besviken på hur regeringen hanterat frågan om 

god ekonomisk hushållning. Regeringen borde ha infört hårdare styrning när man skrev 

in god ekonomisk hushållning i kommunallagen. Bland annat angett vilka mått som 

kommunen ska redovisa så att alla kommuner mäter och redovisar på samma sätt. Enligt 

Svensson lever kommunen upp till både statens och kommunens egna krav på god 

ekonomisk hushållning. 

 

Enligt Svensson och Runnestad har Linköpings kommun en god soliditet både inklusive 

och exklusive ansvarsförbindelsen. Soliditetsmåttet kan användas internt inom 

kommunen som måttstock, men att det är väldigt tvivelaktigt vid jämförelse mellan 

kommuner. 

 

”Kommunen är inte inrättad för att ha en hög soliditet. Vi mäter oss själva 

med måttet, men de har inte egentligen någon betydelse för kommunal 

verksamhet. Ligga för högt är inte bra, då har man dragit in lite för mycket 

skattepengar och lagt på hög.” 
Svensson 

 

Linköpings kommun har en låg skattesats, den fjortonde lägsta i riket, och som inte 

höjts på många år. Runnestad berättar att det är en viktig del om man vill konkurrera om 

arbetskraften och locka till exempel människor från Stockholm. 

 
PENSIONSSKULDEN 

 
Enligt Svensson och Runnestad är det en politisk enighet i Linköping om att redovisa 

samtliga pensionsåtaganden enligt fullkostnadsmodellen. Det innebär att hela 

förändringen av det som tjänats in före år 1998 tas med i resultaträkningen och den 
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totala skulden kommunen har för sina pensionsåtaganden tas med i balansräkningen. 

För Linköping innebar det en ökad nettokostnad år 2005 med 23,2 miljoner kronor. De 

anser att en sådan redovisning är mer rättvisande än att redovisa enligt blandmodellen.  

 

”Vi har inte kört över god redovisningssed och den kommunala 

redovisningslagen utan bara tagit ett avsteg från den.” 
Svensson 

 

”Det är ju mot lagen, men mot god sed blir det ju inte. Vi anser att det är 

god sed att ha med hela skulden. Revisorerna har ju till uppgift att granska 

kommuner och de har ju varit med om det från början och gett okej på att vi 

gör på detta vis. I våra nyckeltal i årsredovisningen redovisas både 

inklusive och exklusive ansvarsförbindelsen, och när vi sedan redovisar till 

statistiska centralbyrån gör vi avräkningar och redovisar som andra 

kommuner.” 
Runnestad 

 

”Vi har ju alltid varit lite av det svarta fåret i kommunvärlden med hur vi 

redovisar våra pensionsförpliktelser, men i räkenskapssammandraget till 

statistiska centralbyrån har vi alltid redovisat enligt lagen. Nu har 

ytterliggare kommuner följt efter och en del av dem bryter mot lagen. Staten 

gör ingenting och har agerat mycket märkligt i det här. Vi tillämpar ju 

lagen vid den externa redovisningen i räkenskapssammandraget och 

tillämpar god sed i vår egen redovisning till kommunfullmäktige.” 
Svensson 

 

Kommunen fonderar varje år medel motsvarande skuldförändringen till kommande 

pensionsutbetalningar och dessa placeras i räntebärande värdepapper, svenska aktier, 

och utländska aktier. Totalt marknadsvärde den sista december år 2005 var 895 miljoner 

kronor. I dagsläget har Linköping pensionsutbetalningar för cirka 80 miljoner kronor 

per år. När den stora kullen 40-talister börjar gå i pension om några år kommer den 

summan att öka ganska kraftigt fram till år 2020 och sedan börja plana ut. Från och med 

år 2010 räknar kommunen med att börja ta ut medel från fonden för att inte belasta 

likviditeten. 

 



EMPIRI KVALITATIV 

 74

”Vi klarar 80 miljoner nivån, och en nivå upp till 90 miljoner. Det är vad vi 

tål i pensionskostnader. Sen är det allt över den årliga kostnaden som 

överstiger 90 miljoner som vi ska ta ut från den här fonden.” 
Svensson 

 
REDOVISNINGEN ROLL 

 
Redovisningens roll i den kommunala styrningen väger tungt, mycket tyngre än andra 

styrningsverktyg anser Svensson och Runnestad. 

 

”Redovisningen har till uppgift att identifiera problem, inte lösa problem. 

Då behöver redovisningen vara bra för att lyckas med detta.” 
Svensson 

 

Redovisningen riktar sig främst till kommunens politiker, och då i första hand 

kommunfullmäktige. Däremot vänder den sig inte i så stor utsträckning till allmänheten. 

Kommunens omsättning är cirka sex miljarder kronor. De anser båda att den rättvisande 

bilden är viktig och att kommunen redovisar en rättvisande bild i finansiella rapporter 

som tertialrapporterna samt årsredovisningen. De berättar också att redovisningen 

successivt håller på att ändras, den ska bli tydligare och lättare att följa upp. 

 

Kommunalråd 

Mats Johansson 

 
KOMMUNENS NULÄGE OCH FRAMTID 

 
”Vi bedömer läget som faktiskt tämligen gott. Det är så att jag skulle vilja 

beteckna att Linköpings kommun har skötts med ett lite småländskt 

perspektiv. Vi har varit oerhört försiktiga med att dra på oss för stora 

utgifter som vi inte skulle klara av. Vi har en stabil och god ekonomi att 

bygga vidare på.” 
Johansson 

 

Johansson graderar Linköpings nuvarande ekonomi till 8,5 på en skala ett till tio. Enligt 

Johansson tillhör Linköpings kommun de 10-20 procent av Sveriges kommuner som har 

bäst förutsättningar, mycket beroende på den goda befolkningstillväxten. 
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”Vi ligger och snurrar runt 800 i ökningstakt per år, det ger en stabil grund 

för god kommunalekonomi.” 
Johansson 

 

Svagheterna är den höga arbetslösheten vilket är ett nytt inslag om man beskriver 

Linköping i historiska termer. De viktigaste ekonomiska utmaningarna i framtiden är att 

intäkterna inte får underskrida kostnaderna med tanke på god ekonomisk hushållning. 

Kommunen har ett arv att förvalta till nästkommande generation. För att skapa sig 

bilder om framtiden använder sig Linköping av budget, årsredovisningar, 

verksamhetsrapporter samt omvärldsanalyser. 

 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

 
Under 1970-talet och tidigt 80-tal när den politiska majoriteten växlade fram och 

tillbaka blev varje valrörelse en löfteskarusell med följd att kommunen drog på sig för 

stora kostnader. Från tidigt 1990-tal slog kommunen in på en oerhört strikt metod där 

man signalerade hur viktigt det var att ha balans mellan ”intäkter och utgifter”. Detta 

var ett tämligen nytt inslag i den kommunala världen. Backar man tillbaka till 1960-talet 

så löste man kommunens expansion genom att höja skatten. Enligt Johansson är 

Linköping idag inte någon fattig kommun, utan har en god stabilitet.  

 

Johansson anser att god ekonomisk hushållning innebär två saker. Strikt innebär det att 

”intäkterna skall balanseras med utgifterna”. Dessutom räcker inte ett noll resultat, 

utan kommunen behöver ha ett plus resultat i verksamheterna. 

 

”Jag vill inte tillhöra den generation förtroendevalda som satte kommande 

generations förtroendevalda i en besvärlig sits… vi får ta ansvar för det vi 

fattar beslut om.” 
Johansson 

 

Johansson bedömer att Linköpings kommun uppfyller kraven på god ekonomisk 

hushållning. Ser man till begreppet balanskravet som står i kommunallagen så uppnådde 

kommunen detta för år 2005, men balanskravet menar Johansson inte är något bra 

kravmått. 
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”Jag är väl inte helt förtjust i hur staten har hanterat de här 

balanskravlösningarna, där kan jag tycka att man försvårar för en kommun 

att på något sätt själva ta ansvar för en långsiktig god hushållning med de 

resurser som finns.” 
Johansson 

 

Planeringen för att uppnå en god ekonomisk hushållning ligger i att kommunen har stort 

fokus på kostnadssidan i verksamheten. Kommunens soliditet är väldigt god både 

inklusive och exklusive ansvarsförbindelsen, men Johansson tycker att den typen av 

finansiella mått spelar mindre roll för den politiska bedömningen. Det finns inte något 

optimalt soliditetsmått, men måttet är ändå är berättigat. 

 
PENSIONSSKULDEN 

 
Enligt Johansson har Linköpings kommun bestämt sig för att redovisa intjänade 

pensioner enligt fullkostnadsmodellen. Detta innebär att samtliga pensionsåtaganden 

redovisas som en avsättning i balansräkningen. Kommunen uppvisar styrka och 

ansvarstagande när man redovisar skulden på det viset. Dessutom har kommunen 

principiellt tydliggjort att man inte vill skjuta pensionsskulden till kommande 

generationer. Genom detta förfaringssätt blir redovisningen också mer rättvisande. 

Kommunen fonderar medel varje år för framtidens pensioner. Avsättningens storlek till 

pensionsfonden beror på hur kommunens ekonomi går respektive år. 

 
REDOVISNINGEN ROLL 

 
Johansson anser att redovisningen och budgetarbetet är det viktigaste styrinstrumentet 

för kommunal verksamhet i Sverige. Det är utefter den som kommunen tar sina beslut. 

Årsredovisningen, bokslutet över det avslutade året ligger med automatik till grund för 

det kommande verksamhetsåret. Den rättvisande bilden är viktig, längre tillbaka i tiden 

fanns det ett politiskt tryck att plocka fram ”rätt” resultat. De senaste 10-15 åren har 

kännetecknats av att kommunen är oerhört noga med att inte frisera någonting. De 

etiska regler, lagkrav och kvalitetskrav som finns ska följas och varje nämnd ansvara för 

sin del när det gäller att utveckla redovisningens användarvänlighet. Enligt Johansson 

riktar sig redovisningen till flera målgrupper. Naturligtvis till kommunfullmäktige och 

verksamhetens företrädare, och det är ett instrument till personer som innehar en 

förtroendepost. 
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Den information Johansson erhåller från kommunens ekonomer är i dagsläget tillräcklig 

för att få ett grepp om kommunens ekonomiska läge, men ibland menar Johansson att en 

strikt ekonomisk redovisning utan ordentlig bakomliggande information kan ge en 

förskönad bild av resultatet. 

 

4.2.2 Norrköping 
 

Tjänstemän 

Gruppintervju 

Finanschef, Göran Lindgren 

Controller, Claes-Göran Magnell 

 
KOMMUNENS NULÄGE OCH FRAMTID 

 
Enligt Magnell och Lindgren har Norrköpings kommun ett bra finansiellt läge och god 

budgetdisciplin. Bokslutet för år 2005 visar ”svarta” siffror från samtliga verksamheter. 

Kommunen har dessutom klarat omställningar bra, bland annat har näringslivet i 

Norrköping omstrukturerats från industri till mer företagsstruktur. 

 

På en skala ett till tio graderar de kommunens ekonomi till sju. De anser att det 

fortfarande finns en del att kämpa med. De problemområden man ser framför sig 

är högt investeringstryck i framför allt infrastruktur som vägar, järnväg och 

flygplats. Ett annat problem är den höga arbetslösheten. 

 

”Vi har hög arbetslöshet fast god ekonomi, Det är sannolikt så att den 

relativt höga arbetslösheten kan ha sin förklaring i omställningen från 

industri till företagsstruktur.” 
Magnell 

 

Kommunens framtid ser positiv ut beroende på den låga inflationen, lägre löneökningar 

inom kommunal sektor jämfört med det privata näringslivet samt att staten förstärker 

intäktssidan. De främsta framtida utmaningarna är att klara av egenfinansiering av 

investeringarna samt kunna avsätta tillräckligt med medel för framtida 

pensionsutbetalningar. För att bilda sig en uppfattning om framtiden framställs fem års 
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prognoser utifrån befolkningsutvecklingen. Det största hotet är ofinansierade reformer 

från staten. 

 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

 
”Först det finansiella i balans, därefter göra rätt saker på rätt sätt.” Så definierar 

Magnell definitionen på god ekonomisk hushållning. Kommunen ska verkställa vad 

politiker beslutar om och sedan utföra det på ett produktivt sätt. 

 

Magnell och Lindgren anser att god ekonomisk hushållning egentligen inte är något nytt 

begrepp. Det har funnits länge, men det nya är kravet om att kommunens intäkter och 

kostnader måste vara i balans samt att kommuner åläggs att sätta upp finansiella och 

verksamhetsmål som ska vara mätbara och kunna följas upp. Det man mäter gör man. 

Norrköping har bland annat det finansiella målet att egenfinansiera sina investeringar. 

För att uppnå detta krävs att kommunen redovisar ett överskott som motsvarar 

skillnaden mellan investeringsnivå och gjorda avskrivningar. Målet följs upp 

månadsvis. 

 

Två av Norrköpings kommuns viktigaste verksamhetsmål (fokusområden) är att minska 

sjukfrånvaron hos de anställda, vilka följs upp en gång per år, samt att öka 

sysselsättningsgraden. De mål som uppfylls idag är det finansiella målet och 

sjukfrånvaron. Både finansiella mål och verksamhetsmål sätts ett år i taget och kan 

ändras efterhand. De anser inte staten ska ange utförliggare riktlinjer för att uppnå till 

god ekonomisk hushållning. Magnell anser att det är omöjligt och att det bara skulle 

styra fel. 

 

Soliditeten är inget bra kravmått på en kommun anser Magnell och Lindgren. Förr i 

tiden användes måttet för jämförelse med andra kommuner, men inte idag. 

Soliditetsmåttet kan på sin höjd användas internt inom kommunen, en jämförelse med 

sig själv över tiden. Soliditeten är en förklaringsvariabel men ingen styrparameter. 

 

”Vi har ett eget kapital som överstiger ansvarsförbindelsen, det måttet är 

mer intressant.” 
Magnell 
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Balanskravet däremot är ett viktigt kravmått på en kommun, och att måttet riktar in sig 

och går mot resultaträkningen. Balanskravets stora fördel är att det fångar in kommuner 

som har ekonomiska problem över flera år. Norrköpings kommun känner däremot av 

nackdelen med balanskravet och det är att kravet inte tar hänsyn till 

konjunktursvängningar. När Norrköpings kommun gjort positiva resultat under flera år 

möjliggör inte balanskravet att dessa medel kan användas vid ett år med negativt 

resultatet. Norrköping har löst detta med att avsätta medel (markering) till en 

konjunkturfond när kommunen gör positiva resultat och vid sämre tider åberopar man 

synnerliga skäl för att nyttja fonden. De har inte fått några kommentarer på detta 

förfaringssätt från statligt håll. 

 

Enligt Lindgren redovisar kommunen en rättvisande bild i årsredovisningen eftersom de 

följer den kommunala redovisningslagen. Externa kontakter som till exempel banker 

känner till kommunens ansvarsförbindelse och tar hänsyn till den i sin bedömning. Men 

det mest korrekta hade enligt Lindgren varit att redovisa ansvarsförbindelsen som en 

skuld i balansräkningen. 

 
DEN DOLDA PENSIONSSKULDEN 

 
Norrköping redovisar sina pensionsåtaganden enligt den kommunala redovisningslagen, 

vilket innebär en redovisning enligt blandmodellen. 

 

”Vi följer lagen fullt ut för att kunna göra oss jämförbara med andra 
kommuner.” 

Magnell 

 

Innan blandmodellen skrevs in i lagen år 1998 redovisade Norrköping hela 

pensionsskulden som en avsättning i balansräkningen, men när balanskravet kom år 

2000 byggde kravet på att alla kommuner måste redovisa sina pensionsåtaganden på 

samma sätt för att erhålla jämförbarhet mellan kommuner. 
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”Det handlar om att göra lika, vi rättar in oss i ledet och följer lagen så 

länge det finns ett sådant regelverk. Med vårt sätt att se skulle man inte från 

första början ha startat upp blandmodellen. Det var stora protester på 

riksnivå, både redovisningsexperter och pensionsexperter åkte land och rike 

runt och informerade om modellen samtidigt som de tyckte att den aldrig 

skulle ha kommit till. Det var ett rent politiskt beslut.” 
Magnell 

 

Enligt Magnell kunde en kommun tidigare göra ett minusresultat ett år utan någon 

direkt påföljd. Med balanskravet satte man tryck på verksamheten att göra minst ett 

nollresultat. Lindgren berättar att det pågår lobbyverksamhet från många håll för att få 

tillstånd en förändring av ansvarsförbindelsens redovisning. Magnell och Lindgren tror 

att en förändring kan komma tillstånd inom än inte alltför lång framtid, men fram till 

dess får kommunen lära sig leva med blandmodellen. 

 

Norrköpings kommun var tidigare inte någon aktiv ägare i Norrköpings energiverk 

samtidigt som det fanns stora övervärden i energiverket. Detta föranledde ett beslut i 

kommunfullmäktige att avyttra verket. Vinsten, 2,6 miljarder kronor användes till att 

betala av lån samt att betala in cirka 465 miljoner i en speciell fond öronmärkt för 

framtida pensioner. Avsättningen täcker cirka 20 procent av totala 

pensionsförpliktelsen. Dessutom avsätts medel löpande varje år till fonden. Idag är 

marknadsvärdet på pensionsfonden cirka 700 miljoner kronor och består till 60 procent 

av räntebärande papper samt 40 procent aktier. Från och med år 2008 är tanken att möta 

kommunens ökade pensionsutbetalningar med medel från fonden. Både medlen samt 

medlens avkastning kommer att användas. 

 

Det fanns en tanke när energiverket såldes att bilda en egen pensionsstiftelse men de 

ekonomiska nackdelarna med en sådan lösning blev för stor. Avkastningen från fonden 

öronmärks i eget kapital (markeras) och benämns pensionsreserv. Denna ligger utanför 

balanskravet, och dessa medel får ej användas till ordinarie verksamhet. 

 

Som nämnts tidigare görs markeringar i eget kapital när kommunen gör positiva resultat 

och medlen hamnar under rubriceringen kommunal konjunkturfond. 
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”För att slippa tvärbromsa när tiderna är goda så läggs pengar undan för 

att användas vid sämre tider.” 
Magnell 

 

En avsättning till konjunkturfonden görs först efter att målet för egenfinansiering av 

investeringarna uppnåtts. Att ta medel från konjunkturfonden utgör ett synnerligt skäl 

för att återställa ett negativt resultat. 

 
REDOVISNINGENS ROLL 

 
Enligt Magnell riktar sig redovisningen främst till politiker och medborgare, men även 

till anställda, banker och finansinstitut. Banker och finansinstitut har generellt lättare att 

ta till sig och läsa en årsredovisning, därför är det än mer angeläget att rikta 

redovisningen mot de andra grupperna. Kunskap sprids till politiker bland annat via 

speciellt avsatta informationsdagar. Magnell anser att ekonomerna har en pedagogisk 

uppgift att förklara de finansiella samband som finns inom en kommun så att politiker 

erhåller bra underlag för sitt beslutsfattande. 

 

Redovisningen spelar en väldigt stor roll för den kommunala styrningen i Norrköping. 

På en skala ett till fem graderar Magnell redovisningens roll till fem. I Norrköping är 

utveckling av redovisningens användning ett prioriterat område, bland annat har man ett 

stort utbyte med andra kommuner där man jämför, förmedlar och utvecklar sin 

redovisningsinformation. 

 

Ordförande i kommunstyrelsens personalutskott 

Lars Karlsson 

 
KOMMUNENS NULÄGE OCH FRAMTID 

 
Karlsson upplever att kommunens ekonomi ser ganska stabil ut. Norrköping sålde 

energiverket för ett par år sedan och fick in över 2 miljarder kronor i kassan. Skälet var 

att Norrköpings kommun vid den tidpunkten hade likviditetsproblem. Kommunen gick 

runt, men inte så mycket mer. Det fanns röster inom kommunen som var emot 

försäljningen men Karlsson anser att det var ett klokt beslut. 
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Karlsson graderar kommunens ekonomi till sju, på en skala ett till tio. Kommunens 

stora problem är den stora arbetslösheten. 

 

”Kommunen skulle må mycket bättre av om vi kunde sänka arbetslösheten. 

Då skulle vi få in mera pengar, men framförallt skulle invånarna må mycket 

bättre och vi skulle inte behöva lägga så mycket pengar på försörjnings 

stöd.” 
Karlsson 

 

Kommunen håller på att ställa om sig från att tidigare varit en industristad. Norrköpings 

nuvarande styrka ligger i att de har ett bra läge för logistik genom hamnen, järnvägen 

och flyget. Den viktigaste framtida utmaningen för kommunen är att få fler invånare i 

arbete och att kommunikationerna förbättras. 

 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

 
Karlsson anser att begreppet god ekonomisk hushållning går att likna vid människors 

egen hushållsekonomi. ”Har man inte råd med saker får man avstå.” Det är viktigt att 

spara medel för framtida investeringar. Behovet av investeringar är ofantligt större än 

den avskrivning som kommunen har. Den viktigaste utmaningen är att hålla ekonomin i 

balans. 

 

”Så fort det blir överskott så brukar jag säga att de där pengarna brinner 

inte. Man måste inte blåsa iväg dem. Det kommer faktiskt år när ekonomin 

går sämre. Man behöver inte konsumera allt varje år, när det kommer ett 

par dåliga år är det bra att ha lite reserver också.”  
Karlsson 

 

För att slippa inlåsningseffekten av eget kapital gör kommunen markeringar så medlen 

kan användas till bland annat investeringar. Det finns inga planer på att höja skatten. 

Karlsson anser att kommunen i dagsläget klarar balanskravet, det vill säga att intäkterna 

överstiger kostnaderna. Han framhåller också att balanskravet är bra ur 

styrningssynpunkt. Det har blivit mer fokus på att ha ekonomin i balans när 

balanskravet introducerades i kommunallagen år 2000. 
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Både de finansiella målen och verksamhetsmålen i god ekonomisk hushållning menar 

Karlsson är oerhört viktiga. Sen gäller det för kommunen att leva upp till dessa och 

skapa trovärdighet. Varje generation får ju inte leva över sina tillgångar. Det är ett 

riktvärde kommunen har. Målet för kommunens nämnder är först och främst det 

finansiella, det vill säga att hålla ekonomin i balans. Verksamhetsmålen kommer som 

nummer två. Norrköpings kommun planerar för god ekonomisk hushållning genom ”att 

rätta munnen efter matsäcken”. Karlsson anser att kommunen har en god ekonomisk 

hushållning. 

 
DEN DOLDA PENSIONSSKULDEN 

 
Karlsson tycker inte att det är ett problem att ansvarsförbindelsen redovisas utanför 

balansräkningen. ”Det är ju egentligen en skuld men vi följer lagen.” Samtidigt har 

kommunen genom ansvarsförbindelsen ett åtagande gentemot sina anställda. Lagen är 

bra som den är, den behöver inte ändras mot en fullkostnadsredovisning. Däremot anser 

Karlsson att hela vinsten från försäljningen av energibolaget skulle ha placerats och 

låsts fast i en pensionsstiftelse. Enligt Karlsson är kommunens soliditet god och det är 

ett viktigt mått. Måttet visar på en kommuns styrka och det är bra vid jämförelse med 

andra kommuner. Det vore optimalt om kommunens soliditet låg runt 20 procent 

inräknat ansvarsförbindelsen. Varje år sätter kommunen av medel till pensionsfonden 

och hoppas på god värdetillväxt. Karlsson anser att det bara är avkastningen från 

pensionsfonden som ska användas för att möta de framtida ökade 

pensionsutbetalningarna, inte fondens medel. 

 

Enligt Karlsson redovisar kommunen en rättvisande bild när ansvarsförbindelsen ligger 

utanför balansräkningen. 

 

”Skulle den stå som en skuld istället så skulle ju resultaträkningen påverkas 

oerhört… nej man lägger inte ner så mycket energi på frågan.” 
Karlsson 

 
REDOVISNINGEN ROLL 

 
Karlsson tror inte att medborgarna är så intresserade av kommunens årsredovisning, 

däremot tror han att kommuner emellan använder sig av årsredovisningar vid jämförelse 

med varandra. Många företag som är verksamma i kommunen är också intresserade av 
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kommunens bokslut. Kommunen gör inga större ansträngningar att utveckla 

årsredovisningen så att fler ska förstå. Karlsson anser att den är bra och lättförstålig som 

den är, men tillägger att allt går att göra bättre. Redovisningens roll som styrinstrument i 

Norrköpings kommun är oerhört viktig. Karlsson graderar den till fem på en femgradig 

skala. Budgetarbetet är oerhört centralt för en kommun. 

 

4.2.3 Nyköping 
 

Tjänstemän 

Gruppintervju 

Ekonomichef, Margaretha Domert 

Controller, Susanne Sandlund 

Ekonom, Lena Rosén 

 
KOMMUNENS NULÄGE OCH FRAMTID 

 
Gruppen graderar kommunens ekonomiska styrka först till tio, på en tiogradig skala, 

men efter intern diskussion korrigerar man siffran till en åtta med motiveringen att 

ekonomisk placering för hela ansvarsförbindelsen avseende pensionsskulden inte är 

gjord. Dock är årets resultat för kommunen bra. 

 

År 1995 sålde kommunen sitt energiverk och löste alla sina lån och placerade resterande 

långsiktigt. År 1998 såldes en del av Skavsta flygplats och kommunen har idag kvar en 

ägarandel på cirka 10 procent. Detta ger Nyköping en finansiell styrka och medför att 

investeringar i dag kan ske med egna medel.  

 

Kommunens kortfristiga skulder uppgår till cirka 462 miljoner kronor. Dessutom har 

kommunen en långfristig skuld på cirka 43 miljoner kronor som togs i samband med att 

ett reklamavtal tecknades med flygbolaget Ryanair. År 2005 gjorde man ett resultat på 

98 miljoner kronor. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

 
”Begreppet innefattar framför allt en helhetssyn – både 

verksamhetsutveckling, pengar, kvalitet, mål, ja hela kedjan. Man fokuserar 

inte på resultat och inte ensidigt på verksamheten, och när man sätter mål 

krävs långsiktighet.” 
Sandlund 

 

Gruppen anser att enligt god ekonomisk hushållning ska kommunen klara 

konjunktursvängningar. Problemet är att kraven man har på sig kanske inte alltid 

stämmer överens med de resurser man har. Om effektivitetsvinster inte kan göras så kan 

det innebära att man blir tvungen att skjuta på åtgärder. Verksamhetsmålen är mycket 

svårare att hantera än de finansiella målen i nämndernas verksamhet. Vilka 

verksamhetsmål ska man ha och hur ska de följas upp? Generellt uppfattas målstyrning 

som svårt. 

 

Balanskravet är bra, framför allt på lång sikt men gruppen är kritisk till att man bara 

tittar på resultatet. Måttet borde ta hänsyn till nivån på eget kapital. Som det är nu blir 

det inlåsningseffekter av eget kapital. I dagsläget markeras medel i eget kapital för att 

kunna användas i framtiden. Domert efterlyser en reglering där det finns angivet vad 

man får använda medlen till och berättar att det pågår en process som skapar vad som är 

god redovisningssed i frågan. En konsekvens av balanskravet är att det kan finnas risk 

för ”kreativ bokföring”. 

 

För att klara balanskravet kan synnerliga skäl åberopas. Nyköpings kommun gjorde det 

för år 2003, då man använde en skatteutjämningsreserv för att täcka förlusten och 

samtidigt minskade det egna kapitalet. I dag finns inga riktlinjer för vad som är 

synnerliga skäl och det är upp till kommunfullmäktige att bedöma vad synnerliga skäl 

är. Enligt Sandlund föreligger det en risk att begreppet urvattnas. 

 

År 2005 är första året på tre år som kommunen inte har något balanserat underskott 

enligt balanskravet. Kommunen redovisade tidigare år ett positivt resultat men eftersom 

reavinster inte får medräknas medförde det att resultatet enligt balanskravet blev ett 

underskott.  Innan balanskravet kom så budgeterade Nyköpings kommun alltid med ett 
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positivt resultat. Numera budgeterar man för att årets resultat ska uppgå till två procent 

av skatteintäkterna, vilket man i dagsläget inte når upp till. 

 
DEN DOLDA PENSIONSSKULDEN 

 
Kommunen redovisar idag sina pensionsåtaganden enligt blandmodellen och har inga 

planer på att överge den. Enligt Rosén är kommunen medveten om att det finns röster 

som inte tycker att det är god sed att ansvarsförbindelsen redovisas utanför 

balansräkningen, men menar att Nyköpings kommun följer den lag som man är ålagd att 

följa. Ansvarsförbindelsen specificeras i en not i balansräkningen. Redovisningsmässigt 

borde den dock lyftas in i balansräkningen. Domert anser inte att det är meningsfullt att 

jämföra en kommun med ett privat företag gällande pensionsskuldens redovisning, 

eftersom en kommun aldrig kan gå i konkurs.  

 

Trots att en stor del av pensionsskulden redovisas som en ansvarsförbindelse tycker 

Domert att man uppvisar en rättvisande bild av kommunens ställning eftersom man hela 

tiden ändå måste ta hänsyn till ansvarsförbindelsen. Det är lagstridigt att lyfta in den i 

balansräkningen och kommunen menar att man följer en god redovisningssed. Domert 

tror dock att blandmodellen kommer att överges på sikt. 

 

I Nyköpings kommun har det blivit en viss fokusering på ansvarsförbindelsens del av 

pensionsskulden, men kommunen har till exempel ett borgensåtagande till 

fastighetsbolaget Nyköpingshem på motsvarande belopp. Detta åtagande kan falla ut vid 

ett och samma tillfälle vilket inte är fallet med pensionsskulden. 

 

”… en ansvarsförbindelse kan aldrig förfalla på en gång. I så fall skulle 

alla gå i pension samtidigt och de 800 miljonerna betalas ut och det händer 

aldrig. Däremot kan andra skulder förfalla i dag och då är det viktigt att ha 

beredskap.” 
Domert 

 

Nyköpings kommun har i dag fonderat totalt 146 miljoner kronor (2006) för framtida 

pensionsutbetalningar. Medlen är enligt beslut i fullmäktige öronmärkta till pensioner. 

Kommunen har valt under några år att inte avsätta några medel till pensionsfonden, men 

i årsredovisningen för år 2005 föreslogs en engångsinbetalning. Något som beslutades i 



EMPIRI KVALITATIV 

 87

kommunfullmäktige, april år 2006. Enligt Domert bör man inte fondera medel 

motsvarande hela ansvarsförbindelsen. Det viktiga är att man klarar pensionsåtagandena 

som belastar resultatet (kostnad) på 80-90 miljoner per år. 

 

I och med att 40-talisterna börjar gå i pension kommer kostnaden för pensioner att 

successivt öka. Från år 2005 så har det dock kommit ett nytt pensionsavtal som kommer 

att minska kommunens pensionskostnader. Osäkerhet råder dock rörande det nya 

avtalets totala effekter. 

 

Nyköpings kommun tar hjälp av förvaltaren KPA pension att beräkna fram hur stora de 

framtida pensionsutbetalningarna kommer att bli, men utfallet är fortfarande osäkert. En 

konstant tillväxt av nya invånare och tillika skattebetalare räknar kommunen med ska 

hjälpa till att finansiera de ökade pensionsutbetalningarna. I det långa loppet påverkar 

pensionsskulden verksamheten. 

 

Nyköping har nyckeltalet soliditet som ett av sina finansiella mål. År 2004 var 

soliditeten 65 procent exklusive pensionsskulden, och ansvarförbindelsen inräknad sju 

procent. Enligt Domert utgör soliditetsmåttet en styrka för kommunen, men medger att 

måttets innebörd för kommunen inte alltid är lätt för en medborgare att förstå. 

 
REDOVISNINGENS ROLL 

 
”Redovisningens roll och funktion är att man ska se vart pengarna har gått 

och att man har lagt dem på rätt konto så att redovisningen blir rättvisande 

- den rättvisande bilden är viktig… man visar en rättvisand bild efter de 

förutsättningar som gäller.” 
Rosén 

 

Den kommunala styrningen är viktig och sker i Nyköpings kommun till stor del med 

hjälp av budget. Budgeten ska följas och målet är verksamheten. I kommunen ser man 

att redovisningen får en allt större betydelse och uppgiften är att förmedla informationen 

på ett så enkelt och klart sätt som möjligt. Kommunen redovisar till exempel soliditeten 

både inklusive och exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner i årsredovisningen. 

Enligt gruppen riktar sig redovisningen främst till politiker men även till medborgarna. 
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Rättvisande redovisning och den goda redovisningsseden i kommunen håller på att 

utvecklas i och med att man fått mycket nya regler på senare tid. Informationen i 

årsredovisningen förbättras kontinuerligt och man försöker så pedagogiskt som möjligt 

att förklara begrepp och värden. 

 

Kommunalråd 

Göran Forssberg 

 
KOMMUNENS NULÄGE OCH FRAMTID 

 
Forssberg graderar kommunens ekonomiska styrka till åtta eller nio på en 

tiogradig skala. Det som drar ner betyget är en avvikelse inom vård och 

omsorgssektorn. 

 

”Där är vi ännu inte är framme vid det robusta eller stadiga, utan där är 

det fortfarande lite böljigt… annars ser ekonomin i dagsläget stark ut. Vi 

har nyss lämnat ifrån oss bokslutet för år 2005, och rensat från 

tillfälligheter uppnår vi två procent av omslutningen enligt god ekonomisk 

hushållning. Det får vi vara nöjda med.” 
Forssberg 

 

Nyköping gjorde en enorm ekonomisanering år 1995-96, då bland annat energiverket 

såldes.  Kommunen betalade av skulder och förbättrade den finansiella sidan. Senare 

såldes också industrihusaktiebolaget samt majoritetsägandet i Skavsta flygplats – 

Kommunen gjorde sig av med riskobjekt. 

 

Forssberg anser att kommunen inte ska hålla på med kommersiella affärer, och har 

därför bland annat startat en diskussion om att sälja ut kommunens fastigheter. Man vill 

få in fler aktörer på fastighetsmarknaden som kan göra investeringar och hantera 

byggnader och lokaler på ett annat sätt än kommunen kan göra. Kommunen ska 

fokusera sig på det som är viktigast ur ett medborgarperspektiv. 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

 
Enligt Forssberg är de viktigaste ekonomiska utmaningarna för kommunen att hushålla 

och se till att den kommunala ”kakan växer”. 

 

”Att inte bygga ut långsiktig verksamhet med kortsiktiga pengar, utan skaffa 

sig den buffert som behövs för att klara av att parera svängningar.” 
Forssberg 

 

God ekonomisk hushållning är enligt Forssberg att hushålla, inte göra slut med allt på 

en gång och att spara för sämre tider. Problemet är att upprätthålla respekten för en god 

ekonomisk hushållning om man under en längre tid ligger i en högkonjunkturcykel. 

 

Att lägga fast ett mål, pedagogiskt motivera det och få förståelse varför man har målen 

är centralt för en kommun. Många i verksamheten upplever det som svårt att styra en 

kommun när det ständigt kommer nya förutsättningar. Bland annat kommer det 

kontinuerligt nya statliga riktlinjer. När det är osäkert vilken nivå det blir på 

stadsbidragen från år till år behöver kommunen hålla en buffert för att möta 

osäkerheten. 

 

Så gott som varje månad följer kommunen upp god ekonomisk hushållning/ 

verksamhetsuppföljning och rapporterar till kommunstyrelsen. Dessutom redovisar man 

till kommunfullmäktige minst två gånger per år. Forssberg tillägger även att människors 

reaktioner och uppskattning är en bra värdemätare över kommunens arbete. 

 

Forssberg anser att balanskravet är viktigt för kommuner. 

 

”Det är bara att acceptera att någon annan än kommunen själv sätter 

spelregler.” 
Forssberg 

 

Nyköping har det finansiella målet om två procent av skatteintäkterna och det klarar 

man för år 2005. Problemet uppstår att hålla uppe respekten för kravet om kommunen 

skulle uppvisa goda resultat i fyra, fem år på rad. Att fylla på eget kapital och samtidigt 

inte få förbruka det känns konstigt. 
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”Om vi lägger undan och lägger undan och aldrig hämtar tillbaka ur 

boet… då kan man ju i och för sig undra om vi tar ut för mycket i skatt.” 
Forssberg 

 

Forssberg tycker att man borde kunna ha medel i en regleringsfond i eget kapital som 

kan användas till investeringar. I dag gör kommunen markeringar för att kunna använda 

årets överskott i framtiden. 

 

Soliditetsmåttet är ett relevant mått anser Forsberg eftersom kommunen befinner sig på 

en finansiell marknad. Då är det rimligt att bry sig om soliditetsmåttet som alla andra 

aktörer gör, annars skulle nog banker och andra behandla oss lite konstigt tror 

Forssberg. Kommunen har i dag inga långsiktiga skulder och det är bra för framtiden. 

Forssberg ser ingen optimal nivå på soliditeten, utan mer att man är långsiktigt 

skuldfria. Banker och andra jämför olika kommuners soliditet. Om ansvarsförbindelsen 

räknas in blir soliditeten lägre, men den faller ju inte ut på en gång som tur är. 

 
DEN DOLDA PENSIONSSKULDEN 

 
Kommunen redovisar i dag pensionsskulden enligt blandmodellen vilket man inte har 

för avsikt att ändra på. Att det är en stor skuld som inte syns i balansräkningen tror 

Forssberg inte att så många kommuninvånare förstår. 

 

”Vi redovisar en rättvisande bild på de villkor vi har, det är ju andra som 

lagt fast villkoren och det är dom vi spelar inom.” 
Forssberg 

 

Att pensionärerna blir fler framöver har kommunen räknat med och sätter av medel till 

en pensionsfond så att betalningsförmågan vidmaktshålls.  

 

”Det är en anständighetsfråga att anställda i Nyköpings kommun som har 

rätt till pension ska kunna ta ut den utan att grannarna ska börja hacka dem 

i huvudet och skälla på dem för att man måste skära ner i skola, vård och 

omsorg.” 
Forssberg 
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REDOVISNINGENS ROLL 

 
Enligt Forssberg riktar sig redovisningen dels internt till politikergrupperna för att de 

ska få en samlad bild av kommunens ekonomi och möjlighet till att göra analyser. Men 

den riktar sig även till tjänstemän inom administration och ute i verksamheterna. En 

tredje kategori är stabsledningen. Ytterliggare intressenter är banker, 

finansieringsinstitut, andra kommuner, men även kommuninvånare. 

 

”Jag skulle inte tro att så många vanliga hushåll sätter sig vid frukosten och 

börjar läsa årsredovisningen och diskutera om den. Det tror jag inte om jag 

ska vara krass.” 
Forssberg 

 

Forssberg anser att med hjälp av redovisningen får kommunen ett beteende som gör att 

man sköter uppdraget på ett bättre sätt. Redovisningen blir ett viktigt styrinstrument. 

Om man sysslar med kreativ bokföring svarar Forssberg; ”då är man ute på en slingrig 

väg, där man ofta hamnar i diket”. 

 

4.2.4 Mjölby 
 

Tjänsteman 

Ekonomichef, Roger Fridell 

 
KOMMUNENS NULÄGE OCH FRAMTID 

 
”På din fråga om vilken poäng jag skulle vilja sätta på kommunens ekonomi 

på en skala ett till tio så ligger vi någonstans i mitten, vi kanske skulle sätta 

en sexa på den tiogradiga skalan.” 
Fridell 

 

Enligt Fridell har kommunen allmänt sett en hygglig ekonomi, den är vare sig speciellt 

bra eller speciellt dålig utan den är anständig.  Kommunens ekonomi är i balans tack 

vare en kombination av minskade kostnader samtidigt som skatteintäkterna och 

generella statbidragen ökat. Mjölby har dock en hög låneskuld per invånare som delvis 

beror på stora investeringar den sista tiden. 
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Kommunen har ett välskött fastighetsbestånd och välskötta kommunala bolag. 

Energibolaget som ägs till 55 procent av Mjölby kommun levererar en avkastning till 

kommunen med cirka 4,5 miljoner kronor per år. Kommunen har inga planer på att sälja 

ut kommunala fastigheter. 

 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

 
Enligt Fridell innebär begreppet god ekonomisk hushållning att varje generation ska 

bära sina egna kostnader, effektivt utnyttja resurserna och samtidigt hushålla med 

resurserna. Fridell undrar varför man behöver lägga till ordet hushållning när ekonomi i 

sig betyder hushållning, det skulle lika gärna kunna heta god ekonomi. Lagkraven på 

balans i ekonomin och god ekonomisk hushållning har dock varit bra medger Fridell då 

han ser en attitydskillnad i hur politiker ser på ekonomin idag jämfört med för tio år 

sedan. I dagsläget är det mycket viktigare för en politiker att kunna säga att kommunen 

har en god ekonomisk hushållning och uppvisar ett positivt resultat. 

 

Mjölby kommun har två finansiella mål. Det första är att minska låneskulden och det 

andra är att göra ett överskott på 10 miljoner per år, men med sikte på 20 miljoner per 

år. För att klara god ekonomisk hushållning menar Fridell att det gäller att hålla koll på 

investeringarna och ha intensiv uppföljning. Här jobbar kommunen med 

investeringsramar. 

 

När det gäller kommunallagens krav på mål och riktlinjer för verksamheten för god 

ekonomisk hushållning önskar Fridell att det fanns mer vägledning och exempel. 

Kommunen har ett sådant övergripande mål som gäller personalens sjukfrånvaro. 

Däremot finns det hundratals verksamhetsrelaterade mål ute i de olika verksamheterna. 

 

”Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning är ett svårt kapitel… vi 

har sett väldigt få exempel på bra sådana mål. Målen är övergripande och 

det är svårt att veta vad lagstiftaren har tänkt sig.” 
Fridell 
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Fridell anser att en del av god ekonomisk hushållning är att uppfylla balanskravet. 

 

”Det var någon som sa att balanskravet är en nedre skamgräns för 

resultatet. Alltså, det skulle inte vara så kul att se att det står i tidningen att 

vi inte klarar balanskravet.”  
Fridell 

 

Mjölby kommun har tagit stora investeringar de senaste åren och inte hindrats av 

balanskravet eftersom balanskravet ligger på resultaträkningen. Påverkan på resultatet är 

högre finansiella kostnader. Fridell tycker därmed att balanskravet inte strider mot god 

ekonomisk hushållning på sikt, då man kan ta stora investeringar som gynnar 

kommunen. Det finns en risk att redovisningen kan bli ”kreativ” för att nå upp till 

balanskravet. Fridell anser att det under dåliga tider kanske vore klokt att kommuner 

tilläts att gå lite sämre ekonomiskt och att under goda tider kompenseras underskottet 

upp. 

 

”Man kan ju försöka förutse framtiden men det enda man vet med säkerhet 

är att det inte blir så som man har tänkt sig.” 
Fridell 

 
DEN DOLDA PENSIONSSKULDEN 

 
Mjölby kommun redovisar sina pensionsåtaganden enligt den kommunala 

redovisningslagen, vilket innebär redovisning enligt blandmodellen. Fridell har fört upp 

frågan i budgetberedningen och visat på alternativ eftersom det är ett svårt pedagogiskt 

upplägg som blandmodellen medför. Fridell medger att det inte är lätt för en 

fritidspolitiker att förstå blandmodellen och att det kanske är tokigt med den 

redovisning som kommunen har. 

 

Fridell anser att det skulle vara att föredra att redovisa hela pensionsskulden i 

balansräkningen. En nackdel är möjligen att det är osäkert hur stor skulden egentligen är 

beroende på vilka antaganden som läggs in i beräkningen av dess storlek. 

Svängningarna av dess storlek skulle vara resultatpåverkande. Fridell tror att inom 

några år kommer fullkostnadsmodellen att vara praxis. 
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I Mjölby kommun kostade pensionsutbetalningarna 1 kr och 20 öre år 2000. År 2006 

budgeteras en kostnad på 1 kr och 53 öre, det är en ökning på 33 öre på 

kommunalskatten. År 2030 tror kommunen med ledning av pensionsbolaget KPA 

Pension att kostnaden blir 2 kr och 60 – 70 öre, kommunen tror inte på en puckel utan 

på en utplaning på en högre nivå. Mjölby fonderar inga medel i dagsläget utan har valt 

att betala av skulder i stället. När det gäller den årliga ökningen av ansvarsförbindelsen 

så har man inte riktigt täckning för den, men kommunen anser sig ändå vara på rätt väg. 

 

När det gäller soliditetsmåttet anser Fridell att det kan vara ett bra mått om kommunen 

jämför med sig själv över tiden, men att det inte är ett bra mått vid jämförelse mellan 

kommuner. Om jämförelsen ska vara relevant så måste man veta väldig mycket om den 

jämförande kommunen. Om ansvarsförbindelser räknas med i soliditetsmåttet så har till 

exempel Mjölby kommun ett negativt eget kapital, ”det är ju inte så bra”. 

 
REDOVISNINGENS ROLL 

 
Fridell anser att redovisningen har mycket stor betydelse för den kommunala 

styrningen. Redovisningen är facit på något vis när det gäller ekonomin. Kommunen 

ställer upp ekonomiska mål och ramar, men det är i redovisningen man ser hur resultatet 

och utfallet blev. 

 

Det som har kommit in på senare år är att kommunen jobbar mycket med jämförelsetal 

och nyckeltal, och att kombinera redovisningsdata med annan information. Med 

nyckeltalen jämför sig Mjölby med andra kommuner. 

 

Enligt Fridell används kommunens årsredovisning som en uppslagsbok och menar att 

den främst riktar sig till fullmäktige som är invånarnas representanter. Men det finns 

givetvis även andra intressenter. Frågan är dock vilka som orkar ta till sig all den 

information som står i årsredovisningen. 

 

Fridell tycker att kommunens redovisning visar en rättvisande bild, men man kan 

diskutera om redovisningen av pensionsskulden ger en rättvisande bild av kommunens 

ekonomiska ställning. Kommunen följer lagen, och beskriver och förklarar utförligt 

pensionsskuldens storlek i både årsredovisningens förvaltningsberättelse samt i 

budgeten. 
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Kommunalråd 

Jörgen Oskarsson  

 
KOMMUNENS NULÄGE OCH FRAMTID 

 
Oskarsson graderar kommunens ekonomi till sex eller sju på en tiogradig skala. 

 

”Vi har ju en låneskuld samtidigt som det finns en del åtaganden som vi inte 

orkar… det fanns en rätt negativ bild av Mjölby. Vi som bor i Mjölby känner 

igen det, för så har det varit tidigare och det beror på kommunens bakgrund 

som industrikommun.” 
Oskarsson 

 

Mjölby kommuns ekonomi är i balans sedan år 2000, vilket ger ett politiskt 

manöverutrymme. Strategin är att skapa tillväxt och att vara attraktiva. Det geografiska 

läget och kommunikationerna är kommunens styrka. 

 

Kommunen har i dag välskötta bolag med rejäla värden i, bland annat äger kommunen 

energiverket till 55 procent. Det finns inga tankar på utförsäljning av kommunala bolag. 

Utvecklingen går snarare i motsatt riktning då kommunen nyligen köpt in ett gammalt 

industrikomplex som gjorts om till ett utbildningscentrum. 

 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

 
”Det där med god ekonomisk hushållning är ju ett problematiskt begrepp 

som inte finns definierat, eller hur?…utan det är ju upp till varje kommun 

att bestämma själv vad det innebär.” 
Oskarsson 

 

Oskarsson ser det som naturligt att inte göra av med mer resurser än vad kommunen har 

och att låneskulden ligger på en rimlig kontrollerad nivå. Den relativt stora låneskuld 

Mjölby kommun har anses som ett problem. Att amortera ner skulden tillhör ett av 

kommunens finansiella mål och lyfts upp varje år i kommunfullmäktige. God 

ekonomisk hushållning är också att ha bra styr- och uppföljningssystem, samt välskötta 

verksamheter. 
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Kommunen uppfyller i stort sätt kraven på god ekonomisk hushållning, men tillägger att 

det vore önskvärt att sätta av för pensionsökningen. När det gäller verksamhetsmålen 

anser Oskarsson att det känns konstruerat att formulera verksamhetsmål på 

övergripande nivå som inte har med kommunens verksamhetsmål i ordinarie 

verksamheter att göra. 

 

”Det ska ju inte vara något som staten har ålagt oss i övrigt med god 

ekonomisk hushållning, utan det ska ju vara något annat. Och då frågar 

man staten, vad menar ni med detta? Vi pratar med revisorerna, hur ska 

detta tolkas?… Och ingen har något svar.” 
Oskarsson 

 

Angående balanskravet så anser Oskarsson att det i grunden är bra, och att det är ett 

högst rimligt krav att kommuner ska ha ordning på sin ekonomi. Mjölby har också 

klarat balanskravet under den tid det funnits och gjorde år 2005 sitt bästa resultat i 

kommunens historia om man räknar bort extraordinära kostnader. Oskarsson tycker 

dock att grundproblemet med balanskravet är att det inte tar hänsyn till internationella 

konjunkturer. 

 

”När samhällsekonomin går upp eller ner så ändras ju inte kommunens 

uppdrag. Vi ska ha samma kvalitet i äldreomsorgen och skolan, och ha en 

ekonomi i balans. Här kommer vi i kläm.” 
Oskarsson 

 

Oskarsson menar också att det finns en del konstigheter hur balanskravet har utvecklats 

och att det har sina skönhetsfläckar. Det är inte heller helt oproblematiskt att tre olika 

resultatmått presenteras i årsredovisningen. Det blir ett pedagogiskt problem att förklara 

dess olika innebörd. ”Det är ju som gjort att man ska få en bild av att politiker 

tjabblar.” 

 

Uppföljning av balanskravet och god ekonomisk hushållning sker i kommunen sex 

gånger per år. Om det är någon verksamhet som avviker, till exempel att kostnaderna 

ökar oroande mycket begär kommunstyrelsen in fler rapporter och följer just den 

verksamheten. 
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DEN DOLDA PENSIONSSKULDEN 

 
”Kommunens ekonomi är någonting som jag har ett ansvar för och som har 

ett självständigt värde, frågorna om pensionsskulden ligger dock inte i 

politiskt fokus. Pensionsskulden och ansvarsförbindelsen är inte en fråga 

för speciellt många utan är en fråga för kommunstyrelsen.” 
Oskarsson 

 

Oskarsson känner till problemet med ansvarsförbindelsen men vill inte överdramatisera 

frågan. Han ser blandmodellen som en konstruktion mellan två system. Oskarsson 

finner ingen anledning att ifrågasätta pensionsredovisningen men tror att utvecklingen 

kommer att gå mot en fullkostnadsredovisning. 

 

Kommunen fonderar inga medel för kommande pensioner i dag, men man är medvetna 

om att pensionsskulden kommer att påverka kommunens ekonomi i framtiden och då 

gäller det att se upp. Det finns inget konkret mål för hur hög soliditeten ska vara för 

Mjölby kommun. I dagsläget ligger den på 40 procent. 

 

”Soliditeten finns där och den åker lite upp och ner, men visst det är ett sätt 

att mäta den långsiktiga ekonomiska styrkan som man brukar säga.” 
Oskarsson 

 
REDOVISNINGENS ROLL 

 
Oskarsson anser att redovisningen har en viktig roll för den kommunala styrningen och 

att den ger en bild av hur en kommun sköts. Årsredovisningen utvecklas ständigt och 

dess intressenter är revisorerna, kommunstyrelsen, fullmäktige och ”i bästa fall 

allmänheten”. 

 

”Jag tror att den genomsnittliga väljaren förutsätter att man har ordning på 

ekonomin och sen vet man att det finns så många sätt att beskriva det där 

på…det är ju vad du levererar för offentliga viktigheter som granskas och 

där får du ta diskussioner hela tiden.” 
Oskarsson 

 



EMPIRI KVALITATIV 

 98

4.2.5 Sammanfattning av tjänstemän och politikers svar 
 

 
Linköping Norrköping Nyköping Mjölby 

   Tjänste 
   män 

Politiker 
Tjänste 

män 
Politiker 

Tjänste 
män 

Politiker 
Tjänste 

män 
Politiker 

Kommunens 
ekonomi  
skala 1 – 10? 

7-8 8-9 7 7 8 8-9 6 6-7 

Vad innebär god 
ekonomisk 
hushållning? 

Mål och 
riktlinjer 

för 
verksam

heten 

Intäkter 
ska 

balanser
as mot 

kostnade
r 

Det 
finansiella i 

balans, 
göra rätt 
saker på 
rätt sätt 

Har man 
inte råd 

med 
saker får 

man 
avstå 

En 
helhetssyn 

och 
långsiktig

het 

Hushålla, 
skapa 
buffert 

för 
framtide

n 

Varje 
generati
on ska 

bära sin 
egen 

kostnad 

Finns 
inte 

definiera
t 

Lever 
kommunen upp 
till kravet på god 
ekonomisk 
hushållning? 

Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
I stort 
sätt 

Är balanskravet 
ett bra kravmått? Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Uppfyller 
kommunen 
balanskravet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Redovisar ni enl. 
blandmodellen? 

Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Ger redovisning 
enligt bland 
modellen en 
rättvisande bild? 

Nej Nej Ja Ja Ja Ja 
Kan 

diskutera
s 

Känner 
till 

problem
atiken 

Borde lagen 
ändras till 
fullkostnadsredo
visning? 

Ja Ja 
Ja, 

förändring 
på väg 

Nej, kan 
behålla 
lagen 

som den 
är 

Blandmod
ellen 

kommer 
överges på 

sikt 

Andra 
har lagt 

fast 
villkoren 

Ja, lagen 
är 

ändrad 
inom 

fem till 
sex år 

Utvecklin
gen går 

mot 
fullkostn
adsmode

llen 
Är 
soliditetsmåttet 
viktigt för en 
kommun? 

Tvivelakt
igt, kan 

användas 
internt 

Berättiga
t men ej 
optimalt 

Nej, kan 
användas 

internt 

Ja, bra vid 
jämförels
e med an
dra kom 
muner 

Visar på 
styrka för 
kommune

n 

Ja, man 
befinner 
sig på en 
finansiell 
marknad 

Ja, för 
intern 

jämförels
e 

Ett sätt 
att mäta 
ekonomi
sk styrka

Fonderar ni för 
pensioner? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Har 
redovisningen 
stor betydelse 
för styrningen? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Till vem riktar 
sig 
redovisningen? 

Främst 
kommun
fullmäkti

ge 

Fullmäkti
ge och 
andra 
målgrup
per 

Politiker 
och 

medborgar
e 

Internt, 
andra 

kommune
r och 

företag 

Främst 
politiker, 

även 
medborgar

e 

Internt 
till 

politiker
grupper 

Kommun
fullmäkti

ge 

Revisorer
, 

fullmäkti
ge och 

KS 

Tabell 7 Sammanfattning av tjänstemän och politikers svar 
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4.2.6 Revisorernas syn 
 

Linköpings kommun 
gruppintervju 
 

Namn 

 
 
 

Titel 

 
 
 

Datum 
Birgitta Johansson Förtroendevald revisor 

(ordf) 
2006-04-19 

Harry Nylund Förtroendevald revisor 2006-04-19 
Ann-Marie Andersson Förtroendevald revisor 2006-04-19 
Sten Persson Förtroendevald revisor 2006-04-19 
Anders Larsson Biträde, revisor (Öhrlings) 2006-04-19 
Norrköpings kommun 
gruppintervju 
 

Namn 

 
 
 

Titel 

 
 
 

Datum 
Ulf Nersing Stadsrevisor 2006-05-02 
Anette Olofsson Revisor 2006-05-02 
Robert Ahlkvist Förtroendevald revisor 

(ordf) 
2006-05-02 

Nyköpings kommun 
 

Namn 

 
 

Titel 

 
 

Datum 
Hans Molander Förtroendevald revisor 

(ordf) 
2006-04-25 

Tabell 8 Genomförda intervjuer med revisorer 

 

Mjölby tackade tyvärr nej till att ställa upp på en intervju: 

 

”Vi har tagit del av de frågor som Du skickade. Med tanke på frågornas 

karaktär, borde de istället ha gått till revisionskonsulter med denna 

specialitet. Med anledning av detta avstår vi från intervjun. Med vänlig 

hälsning./Matz Bohlin.” 
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VILKA KRAV STÄLLER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING PÅ REDOVISNINGEN? 

 
I de fall god ekonomisk hushållning konkretiseras, till exempel att kommuner behöver 

göra ett överskott för att betala investeringar så ska redovisningen kunna spegla det.  

Den ekonomiska redovisningen ska ge en rättvisande bild i efterhand, om bland annat 

den ekonomiska hushållningen, ex post. God ekonomisk hushållning i samband med 

budgetering avser mål, ex ante. (Nersing) 

 

Kommunrevisionen i Linköping anser att kommunen måste redogöra för sin 

ekonomiska hushållning. Hur ser de finansiella och verksamhetsmålen ut? För att uppnå 

god ekonomisk hushållning måste målen följas upp. Om några av målen inte uppfylls 

som fullmäktige fattat beslut ska detta påtalas direkt. De anser däremot att begreppet 

god ekonomisk hushållning inte ställer högre krav på redovisningen än vad god 

redovisningssed gör. 

 
BALANSKRAVET 

 
Det är ett bra kravmått, och en möjlighet för staten att styra. En ordning och reda grej 

och något som gör att man kan jämföra kommuner emellan, eller som Nersing uttrycker 

det; ”- det är enkelt i alla fall!” Det kan därmed ses som en handfast motsvarighet till 

utgiftsstaket i stadsbudgeten. 

 

För att uppfylla balanskravet så kan kommuner åberopa synnerliga skäl. Revisorerna 

anser att det finns risk att begreppet urvattnas, och att vissa kommuner lockas till kreativ 

bokföring. Bland annat åberopade Norrköpings kommun synnerliga skäl när man gjorde 

en omstrukturering för ett par år sen. Händelsen kallas ”ett lik i garderoben” då man 

anser att omstrukturering är en normal företeelse i en stor kommun som Norrköping. 

 

”Synnerliga skäl, ibland åberopar man de mest besynnerliga skäl.” 
Molander 
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BLANDMODELLEN 

 
”Det är knappt någon som förstår den, jag tror inte att det är någon som 

förstår den. När man pratar med dem som är vana att handskas med de här 

frågorna så är det svårt att förstå vad de säger. Då borde man försöka hitta 

något annat sätt att få fram pensionsåtaganden så att det blir klart och 

tydligt vad det rör sig om.” 
Molander 

 

Norrköping och Nyköping redovisar i enlighet med svensk lag. Pensioner intjänade före 

år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och står som en not i balansräkningen, 

vilket man anser är enligt gällande lag. Blandmodellen har blivigt hårt kritiserad, men 

man har kommit fram till att det är svensk lag som gäller. ”Annars får man en form av 

anarki där alla gör på sitt eget sätt.” (Nersing) Revisorerna kan inte gärna kritisera för 

att kommunen följer lagen. Revisionen slår till om lagbrott begås. 

 

”Men själva lagen ser ut på det sättet och man kan ju fundera på om det är 

viktigast att göra som akademisk expertis säger eller svensk lag. Och då 

kommer man ju fram till att det är svensk lag som gäller…den svenska 

traditionen är att lag går före sed… de kommuner som redovisar enligt 

fullkostnadsmodellen gör därmed formellt fel… men samtidigt kan bilden bli 

mer sanningsenlig och rimlig.” 
Nersing 

 

Linköpings kommun har valt att redovisa pensionsåtaganden enligt 

fullkostnadsmodellen istället för blandmodellen. Anledningarna är att 

pensionsåtaganden är en skuld och ska behandlas som en sådan, och menar att det ger 

en mer rättvisande bild. Om pensionsskulden frigörs skulle en miljard kronor påföras 

eget kapital och de styrande politikerna skulle då få en svår pedagogisk uppgift att hålla 

en rimlig kostnadsnivå i förhållande till kommunens intäkter. Både politiker och 

kommunrevisionen är överens om att det är fullkostnadsmodellen som alltid ska 

användas. 
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”Det är ett avsteg från lagen när man inte tillämpar blandmodellen och 

därmed nöjer sig revisionen… som yrkesrevisor är jag tvingad att påtala att 

man gör avsteg. Vi kan inte säga något annat men personligen tycker jag 

faktiskt att det här är mer rättvist.” 
Larsson 

 
RÄTTVISANDE BILD 

 
Revisorerna tycker att den rättvisande bilden är viktig och att kommuner ska se till att 

visa en rättvisande bild. Men det finns problem, vad är till exempel värdet på en 

rondell? Kommunen har en gång gjort investeringen som har lång avskrivningstid, en 

tilläggsinvestering görs, men vad blir värdet nu? 

 
VILKEN ROLL OCH FUNKTION HAR REDOVISNINGEN I DEN KOMMUNALA 

STYRNINGEN? 

 
Revisorernas samlade åsikt är att redovisningen har en central roll för styrning och 

uppföljning av kommunal verksamhet. Redovisningen ställer krav på att kommunen 

följer upp sin ekonomi och avlägger rapporter. 

 

”Jag skulle till och med vilja säga att styrningen av ekonomin är så 

dominant att man släpper lite fokus på verksamhetsmålen. Även om 

kommunen säger sedan 1988 att vi är en målstyrd kommun så är vi 

fortfarande inte än målstyrd kommun utan budgetstyrd kommun.” 
Johansson 

 
TILL VEM RIKTAR SIG REDOVISNINGEN OCH HUR ANVÄNDS DEN? 

 
Årsredovisningen speglar tydligt vilka mål kommunen jobbar mot och hur man har 

lyckats. Den riktar sig mer inåt än utåt. Den främste användaren är kommunledningen, 

men även media är en intressent. Revisorerna hade önskat att medborgarna var en 

målgrupp men tyvärr är det inte så. Media har tagit en roll att förmedla dess innehåll till 

allmänheten. 
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”Å andra sidan blir den underlag till ett antal rätt så bra artiklar, och det 

är så allmänheten kommer åt den. Årsredovisningen är ingen kioskvältare 

direkt.” 
Nylund 

 

”…kommuninvånarna struntar ju i princip i vad som står i 

årsredovisningen… de allra flesta sätter  sig inte in i det där – de orkar 

inte.” 
Molander 

 

En process där redovisningen utvecklas pågår ständigt, ambitionen är att människor ska 

förstå redovisningen, kunna jämföra och ta ställning. Ett förslag är att man gör en 

kortversion av årsredovisningen. (Molander) Som det ser ut i dag anser man inte att 

kommunens årsredovisning är läsbar ”för den gemene mannen”. (Ahlkvist) 

 

”Vad kan göras ännu bättre? Man kanske skulle göra en årsredovisning 

som är ännu mindre i omfång och förklarar mer med siffror och inte så 

mycket i ord.” 

Molander 
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4.2.7 Sammanställning av revisorernas syn 
 

 Linköping Norrköping Nyköping 

Förstår den 
”vanliga” läsaren 
skillnaden i 
soliditet inkl./exkl. 
ansvarsförbindelse
n? 

Nej Nej Nej 

Är den rättvisande 
bilden viktig? 

Ja, men vad är det 
rätta värdet på 
vissa 
anläggningstillgån
gar (gator, torg 
m.m.) 

Redovisningens 
uppgift är att ge en 
bild av 
verksamheten – och 
vi tycker att den är 
rättvisande 

Den är viktigt, och 
man ska se till att visa 
den 

Är balanskravet ett 
bra kravmått? 

Bra Det är enkelt, men 
det finns risk för 
kreativ bokföring 

Viktigt mått, inneburit 
riktigare redovisning 

Är soliditeten ett 
relevant mått för 
en kommun? 

Måttet ska 
användas med 
försiktighet, bra 
vid jämförelse 
internt, ej mot 
andra 

Man jämför sig med 
andra kommuner, 
ratingen innehåller 
även andra mått 

Ja, för de kommuner 
som har dålig soliditet

Hur stor betydelse 
har redovisningen 
för den kommunala 
styrningen? 

Stor funktion, den 
ställer krav på 
kommuners 
verksamhet 

Det är budgeten 
som styr 

Viktig, sen kan man ju 
undra hur mycket den 
används 

Till vem riktar sig 
redovisningen? 

Kommunledningen Internt Kommunfullmäktige  

Tabell 9 Sammanställning av revisorernas syn 
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5. EMPIRI KVANTITATIV 

I detta kapitel presenteras den insamlade empirin från vår kvantitativa underökning. Vi 

ger en sammanfattning av hur 18 kommuner ser på sin ekonomi utifrån våra 

frågeställningar. 

 

5.1 Kvantitativ studie 

 

5.1.1 Urval 
 

Utskick har gjorts till 30 kommuner och 18 svar erhölls. Vi har valt att avgränsa oss och 

fokusera på tre kategorier av kommuner. Soliditetsmåttet som använts vid urvalet är 

kommuners redovisade soliditet exklusive ansvarförbindelsen för pensionsskulden. 

Kategori ett är kommuner med en soliditet större än 69 procent. Denna grupp kommer 

att benämnas som god soliditet. Kategori två är kommuner med en soliditet mellan 40 

och 53 procent. Gruppen benämns som normal soliditet. Kategori tre är kommuner med 

en soliditet lägre än 24 procent. Gruppen benämns som dålig soliditet. För samtliga tre 

kategorier har vi dessutom valt ut kommuner med olika invånarantal. Informationen 

avser år 2004. 

 

Formuläret som skickades ut innehöll 12 frågeställningar22, åtta frågor med 

fördefinierade svarsalternativ och fyra frågor med helt öppna alternativ. Nedan 

redovisas kommunernas svar. 

                                                 
22  Se bilaga 3. 
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KATEGORI 1, GOD SOLIDITET 

 

Kommun Invånare Inkommit 
svar Soliditet (procent) 

  Exkl P-
skuld Inkl P-skuld

Halmstad 88 900  85 57 
Huddinge 87 700 Ja 75 31 
Luleå 72 600 Ja 81 45 
  
Borlänge 47 000 Ja 69 29 
Landskrona 39 000 Ja 77 51 
Enköping 38 200 Ja 72 30 
  
Markaryd 9 600  77 39 
Eda 8 600  78 47 
Vilhelmina 7 400 Ja 77 40 
Tabell 10  Kommuner med god soliditet 

Källa: KPA, 2005; Webor, 2006 
 
KATEGORI 2, NORMAL SOLIDITET 

 

Kommun Invånare Inkommit 
svar Soliditet (procent) 

  Exkl P-
skuld Inkl P-skuld

Västerås 131 000 Ja 45 19 
Jönköping 119 900  53 -4 
Nacka 78 700 Ja 50 1 
   
Falkenberg 39 400 Ja 50 12 
Kungälv 38 300 Ja 53 15 
Söderhamn 26 700 Ja 50 -11 
Kiruna  23 300 Ja 45 2 
   
Emmaboda 9 600  50 -9 
Orsa 7 000 Ja 45 -4 
Pajala 6 900 Ja 40 -21 
Tabell 11 Kommuner med normal soliditet 

Källa: KPA, 2005; Webor, 2006 
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KATEGORI 3, DÅLIG SOLIDITET 

 

Kommun Invånare Inkommit 
svar Soliditet (procent) 

  Exkl P-
skuld Inkl P-skuld

Göteborg 481 400 Ja 4 -56 
Haninge 71 400  23 -40 
Karlskrona  61 100  23 -1 
   
Strängnäs 30 500 Ja 17 -14 
Karlskoga  30 300 Ja 9 -27 
Avesta 22 100  9 -27 
   
Laxå 6 300 Ja -1 -94 
Ragunda 5 900  1 -50 
Gullspång 5 700  9 -26 
Tabell 12 Kommuner med dålig soliditet 

Källa: KPA, 2005; Webor, 2006 
 

5.1.2 Sammanställning 
 

1. Hur anser ni att Er kommuns ekonomi ser ut på en skala 1 – 10? 
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Figur 9 Hur anser ni att Er kommuns ekonomi ser ut?  
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2. Hur lever Er kommun upp till kraven på god ekonomisk hushållning? 
 

 

 

Figur 10 Hur lever Er kommun upp till kravet på god ekonomisk hushållning? 

 
Svarsalternativen mycket bra och dåligt har ingen kommun använt sig av. Kategorierna 

är väl spridda, men ingen från kategori tre har svarat godkänt. Det är bara fyra 

kommuner som anser att de inte lever upp till kravet på god ekonomisk hushållning. 
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3. Är balanskravet ett bra kravmått? 

 

 
 
Figur 11 Är balanskravet ett bra kravmått? 

 
Här är fyra svarsalternativ representerade. Kommuner med sämre soliditet är mer 

benägna att svara godkänd eller bra förutom Göteborg. 
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4. Hur uppfattar ni att Er soliditet är exkl. ansvarsförbindelsen för 

pensioner? 

 

 

Figur 12 Hur uppfattar ni Er soliditet? 

 
Här är alla fem svarsalternativ representerade. Tre kommuner från kategori ett anser att 

deras soliditet är mycket bra, medan Laxå från kategori tre är väl medvetna om sin 

dåliga soliditet. De som svarat mycket bra och bra kommer bara från kategori ett och 

två, och motsvarar hälften av underökningens kommuner. 
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5. Är soliditetsmåttet ett viktigt mått för en kommun? 

 

 

Figur 13 Är soliditetsmåttet viktigt för en kommun?  

 
Ingen kommun har angett svarsalternativet ej viktigt. Den övervägande delen av de 

kommuner som idag har dålig soliditet tycker att måttet är mindre viktigt, medan ingen 

kommun med bra soliditet tycker detsamma. Merparten av kommuner med god soliditet 

anser måttet mycket relevant. 
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6. Hur stor betydelse har redovisningen för den kommunala styrningen? 

 

 

 

Figur 14 Hur stor betydelse har redovisningen för den kommunala styrningen? 

 
Ingen kommun har åsikten att redovisningens betydelse för den kommunala styrningen 

är av mindre betydelse eller har ingen betydelse alls. Merparten av kommunerna tycker 

att redovisningen är viktig och central. Dock kan man notera att en kommun från varje 

kategori har svarat att redovisningen inte har någon större betydelse. 
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7. Borde lagen ändras så att samtliga pensionsåtaganden redovisas i 

balansräkningen? 

 

 

Figur 15 Borde lagen ändras så att samtliga pensionsåtaganden redovisas i balansräkningen? 

 
Här anser en övervägande majoritet av de tillfrågade kommunerna att den kommunala 

redovisningslagen borde ändras. Noterbart är att tre kommuner från varsin kategori 

anser det motsatta. 
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8. Fonderar ni medel inför framtidens ökade pensionsutbetalningar? 

 

Figur 16 Fonderar ni medel för kommande pensionsutbetalningar? 

 
Samtliga kategorier finns representerade på båda sidor. Det är bara en kommun, 

Strängnäs som har dålig soliditet men ändå fonderar för kommande 

pensionsutbetalningar. Samtidigt är det bara Enköping som tillhör kategori ett som inte 

fonderar. 

Nej 50  %Ja 5 0 %

Borlänge (1)

Söderhamn (2)

Västerås (2)

Kungälv (2)

Huddinge (1)

Luleå (1)

Strängnäs (3)
Pajala (2)

Göt eborg (3)

Orsa (2)

Falkenberg (2)

Nacka (2)

Enköping (1)

Wi lhelmina (1)

Landsk rona (1)

Ki runa (2)

Karlskoga (3)

Laxå (3)
Nej 50  %Ja 5 0 %

Borlänge (1)

Söderhamn (2)

Västerås (2)

Kungälv (2)

Huddinge (1)

Luleå (1)

Strängnäs (3)
Pajala (2)

Göt eborg (3)

Orsa (2)

Falkenberg (2)

Nacka (2)

Enköping (1)

Wi lhelmina (1)

Landsk rona (1)

Ki runa (2)

Karlskoga (3)

Laxå (3)



EMPIRI KVANTITATIV 

 115

 

9. Vad innebär begreppet god ekonomisk hushållning för er? 

 
Samtliga kategorier är överens om att det primära målet för kommunen är att redovisa 

ett positivt resultat som gärna ska överstiga två procent av skatteintäkterna och därmed 

uppnå till balanskravet. De är också enade i att resultatet ska ge ett sådant överskott att 

investeringar kan finansieras med egna medel, och att det är viktigt att hushålla med 

resurserna och spara inför framtiden. Kategori ett och tre menar att det är viktigt att 

långsiktigt säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet med bra 

kvalitet inom ramen för de samlade finansiella resurserna. 

 

”Förverkligas målen får kommunen en ekonomisk utveckling som ger 

oberoende, handlingsfrihet och möjligheter till utveckling.” 
Ekonomichef, Borlänge kommun 

(Kategori ett) 

 

Kategori ett och två poängterade betydelsen av att ha kontroll över kommunens 

lånesituation och att kommunen har stor följsamhet mot fastställda budgetramar. För 

kategori två är en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomin och 

verksamheten centralt och att god redovisningssed följs. Kategori ett belyser mer vikten 

av nyckeltalsmått, som till exempel att soliditeten bör överstiga 70 procent samt att 

balanslikviditeten bör överstiga 80 procent. 

 

”God kvalitet i verksamheten anpassat till medborgarnas behov. Genom 

omvärldsanalyser och benchmarking ha god beredskap för förändrade 

förutsättningar.” 
Budgetchef, Västerås kommun 

(Kategori två) 
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10. Vilka är de viktigaste framtida ekonomiska utmaningarna/ 

problemen? 

 
”Att klara av kommunens pensionsåtaganden utan att försämra 

verksamhetens kvalitet och allvarliga inskränkningar i kommunens 

välfärdsåtagande.” 
Ekonomichef, Luleå kommun 

(Kategori ett) 

 

Kategori ett och två är överens om att kommunens största ekonomiska utmaning i 

framtiden är att klara av de ökade pensionsutbetalningarna. Andra framtida utmaningar 

som samtliga kategorier ser framför sig är en anpassning till den demografiska 

utvecklingen. Eftersom andelen äldre personer blir fler i Sverige kommer på sikt 

behoven inom äldreomsorgen att öka. 

 

”I det längre perspektivet är det ökande andelen äldre, med ökade krav på 

äldreomsorg och hemsjukvård. Detta samtidigt som 

pensionsutbetalningarna för ansvarsförbindelsen är som högst.” 
Ekonomidirektör, Göteborg Stad 

(Kategori tre) 

 

Samtliga kategorier poängterar att det även gäller att klara av neddragningarna i 

grundskolan när antalet elever minskar samtidigt som de ökar i gymnasieskolan. 

Kommunen måste kunna bedriva en verksamhet som ständigt kan anpassas till de 

ekonomiska förutsättningarna. Helt enkelt kunna möta upp ökade krav och 

ambitionsnivåer med begränsade resurser. Kategori två och tre anser också att en 

utmaning ligger i att klara av de framtida investeringsbehoven i infrastrukturen 

samtidigt som underhållsbehoven i fastigheter, gator, broar med mera är stora. 



EMPIRI KVANTITATIV 

 117

 

11. Vilka är de viktigaste finansiella målen på fem års sikt? 

 
Återigen anger samtliga kategorier vikten av att kommunens verksamhet förbrukar 

högst 98 procent av skattemedlen och att kommunens investeringsvolym i stor 

utsträckning ska kunna finansieras med egna medel. Större investeringar i infrastruktur 

måste dock fortfarande kunna finansieras genom ökad extern upplåning med bibehållen 

ekonomi i balans anser kategori två. Kategori tre har det finansiella målet att skapa en 

ekonomisk styrning där samtliga komponenter finns med och att göra sambanden 

mellan komponenterna tydliga för beslutsfattarna. För kategori ett är det viktigt att 

nettokostnadsandelen minskar och att det ska bli möjligt att kunna göra avsättningar i 

eget kapital. 

 

”…eftersom likviditeten tidvis varit mycket låg och pensionskostnaderna 

kommer öka de närmaste åren skulle jag säga att ha ett resultat i balans i 

kombination med låga investeringar i syfte att bygga upp en likviditet för att 

klara pensionsutbetalningar de närmaste åren.” 
Ekonomichef, Pajala kommun 

(Kategori två) 

 

12. Till vem riktar sig redovisningen och vem använder den? 

 
Samtliga kategorier är överens om att årsredovisningen primärt riktar sig till 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och verksamhetsansvariga. Kategori ett och två 

menar att den även vänder sig till nämnder, budgetansvariga, politiska beslutsfattare i 

styrelser, revisorer, myndigheter, kreditinstitut, andra kommuner och kommunens 

medborgare. 
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6. ANALYS 

I detta kapitel kommer empirin från besöksintervjuerna hos fyra kommuner samt utfallet 

från det kvantitativa frågeformuläret att förenas med teorierna från referensramen. 

Analysen kommer att delas upp på delfrågor som är relaterade till kommuners 

redovisningsproblematik. 

 

6.1 God ekonomisk hushållning 

 

Begreppet god ekonomisk hushållning är en ändamålsregel och lämnar många 

möjligheter öppna för anpassning till varje kommuns egna förutsättningar. Detta har 

ansetts nödvändigt inte minst för att inte inkräkta för mycket på det kommunala 

självstyret som är nerven i den svenska demokratin. De flesta respondenter vi pratat 

med tycker att ändamålsregeln god ekonomisk hushållning är bra och högst rimligt, och 

att det inte har varit svårt att motivera regleringen internt. I den kvantitativa studien 

förknippas begreppet god ekonomisk hushållning nästan alltid med finansiella mål. 

Tjänstemän i Nyköping trycker på helhetssyn och långsiktighet. En delad syn på om det 

behövs mer eller mindre reglering kan skönjas hos respondenterna. Från 

tjänstemannahåll i Norrköping vill man inte se utförligare riktlinjer än de som finns idag 

för att uppnå god ekonomisk hushållning, ”de skulle bara styra fel”. Tjänstemän i 

Linköping vill se en tydligare reglering och tycker att regeringen borde ha infört hårdare 

styrning när man skrev in god ekonomisk hushållning i kommunallagen. Bland annat 

angett vilka mått som kommunen ska redovisa så att alla kommuner mäter och redovisar 

på samma sätt. Åsikten kan ses som märklig när det är just Linköping som strider mot 

regelverket när det gäller till exempel redovisningen av pensionsskulden. Acceptansen 

för målen och dess konsekvenser och hur väl de förankras i de politiska organen och hos 

de verksamhetsansvariga är avgörande för hur väl kommuner kommer att lyckas med att 

leva upp till god ekonomisk hushållning. 

 

De flesta respondenter tycker att god ekonomisk hushållning är en bra regel och har en 

uppfattning om vad begreppet innefattar. Ekonomichefen i Mjölby frågar sig dock 

varför man har behövt lägga till ordet hushållning när innebörden av ekonomi är just att 

hushålla. Men tillägger att begreppet god ekonomisk hushållning har haft en positiv 
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inverkan på hur politiker ser på kommunens ekonomi nu i förhållande till för tio år 

sedan. Attitydförändringen innebär att det numera är viktigare för kommuner att kunna 

visa upp ett positivt resultat. Att klara balanskravet ses som det mest centrala i god 

ekonomisk hushållning. Att varje generation ska bära sina kostnader är något som 

kommer igen bland respondenterna, vilket är ett av grundkraven för att en god 

ekonomisk hushållning ska anses kunna föreligga. 14 av 18 kommuner i den 

kvantitativa undersökningen upplever att deras kommun lever upp till kravet på ett 

godkänt eller bra sätt. 

 

Det har visat sig vara svårt för kommuner att ange vilka mål och riktlinjer som har 

betydelse för en god ekonomisk hushållning. Respondenterna känner en osäkerhet om 

målens innebörd och vad lagstiftaren tänkt sig. Sveriges Kommuner och Landsting 

(2005a) har kommit ut med exempel på vad som kan utgöra god ekonomisk 

hushållning. Dessa exempel tas ofta rakt av utan modifiering till den egna kommunens 

situation. Detta gäller inte minst det finansiella målet om två procent resultat av 

skatteintäkter och stadsbidrag som många kommuner har angett att de förknippar med 

god ekonomisk hushållning. Detta är en tumregel och ska ses som en sådan. En 

anpassning till kommunens ekonomiska situation är nödvändig för att god ekonomisk 

hushållning ska anses kunna föreligga. I propositionen (1996/97:52) anses att resultatet i 

normalfallet bör ligga på en nivå som realt sett åtminstone konsoliderar ekonomin, för 

att kravet på god ekonomisk hushållning ska anses vara uppfyllt. Resultatmålet verkar 

vara det som används mest då samtliga kommuner vi varit i kontakt med har angett att 

de har ett sådant. Det märkliga är att ingen av respondenterna trycker på att de vill göra 

ett bra resultat för att upprätthålla servicen till nästa generation som är ett grundkrav för 

god ekonomisk hushållning (SOU 2001:76), men det kan vara underförstått. Kommuner 

uttrycker sig mer i termer om resultatet uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. 

Kommunalråd Forssberg i Nyköping uttalar att om kommunen lägger undan och lägger 

undan så kan man fråga sig om man tar ut för mycket skatt. När vi i den kvantitativa 

studien frågade vad begreppet god ekonomisk hushållning betyder så framkom en tydlig 

övervikt på finansiella mål. Även om att långsiktigt kunna säkerställa en ändamålsenlig 

och kostnadseffektiv verksamhet med bra kvalitet inom ramen för de samlade 

finansiella resurserna kom fram. 
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Det verkar vara bland verksamhetsmålen som den största osäkerheten finns. 

Kommunalrådet i Mjölby undrar vad staten menar med de verksamhetsmål som inte ska 

ha med verksamheten att göra utan vara något annat som är kopplat till god ekonomisk 

hushållning. Ekonomichefen i samma kommun tycker det är svårt att veta vad 

lagstiftaren tänkt sig. Att minska sjukfrånvaron är det mått som återfinns hos flera av 

kommunerna. Det är ofta det enda mål man har. Brorström och Petersson (2006) kan 

konstatera att många kommuner har övergripande verksamhetsmässiga mål utan att 

koppla dessa till god ekonomisk hushållning. 

 

Att visa på prognossäkerhet och budgetföljsamhet är inget som direkt nämnts under 

våra intervjuer eller framkommit i den kvantitativa studien i samband med god 

ekonomisk hushållning. Budgetföljsamhet och prognossäkerhet är annars konkreta mått 

som enligt Brorström och Petersson (2006) kan användas för att bedöma kommuners 

strävan att uppnå en god ekonomisk hushållning. 

 

Uppföljning och utvärdering om kommunen uppfyller målen enligt god ekonomisk 

hushållning sker enligt respondenterna kontinuerligt. Vikten av uppföljning är något 

som inte nog kan understrykas och är nödvändigt för att god ekonomisk hushållning ska 

få en central roll i kommuner och bli ett viktigt styrinstrument. (Prop. 2003/04:105) 

Uppföljningen ska från och med räkenskapsåret 2005 finnas med i 

förvaltningsberättelsen. Några av respondenterna utryckte sin osäkerhet i hur utfallet 

kommer att bli av uppsatta mål. Kontrollen av om god ekonomisk hushållning uppfylls 

ligger även på revisorerna som har till uppgift att granska alla mål. Detta enligt 

Molander som är förtroendevald revisor i Nyköping. Bilden av revisionens roll när det 

gäller kommunens strävan att uppnå en god ekonomisk hushållning är dock en aning 

splittrad i utredningen (SOU 2001:76). Revisionen framhålls som inte bara granskande 

utan också främjande. 
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6.2 Rättvisande bild 

 

6.2.1 Balanskravet 
 

Balanskravet har kommit att utgöra ett viktigt mål för kommuner sedan det trädde ikraft 

år 2000, och det ses som en nedre skamgräns för vad kommunens resultat bör ligga på. 

Att måttet har varit bra på ett övergripande plan för kommuner och deras sätt att förhålla 

sig till resultatet är det därför ingen som tvivlar på. De flesta av respondenterna tycker 

dock att kravet har sina skönhetsfläckar. Kommuner eftersträvar en större flexibilitet, 

som tar hänsyn till konjunktursvängningar och nivå på eget kapital. I lagens förarbeten 

har man valt att ha distinkta krav så det inte ska råda några tvivel på hur balanskravet 

ska mätas. (SOU 2001:76) Enkelheten är något som även stadsrevisor Nersing i 

Norrköping framhåller. Kommunalråd Johansson i Linköping anser dock att 

balanskravet inte är ett bra mått eftersom det försvårar för kommunen att själva ta 

ansvar för sin ekonomi med de resurser kommunen har. Måttet visar tydligt den 

speciella miljö som kommunen verkar i. Ett privat företag kan gå i konkurs, vilket en 

kommun inte kan då deras ställning är garanterad i grundlagen. Balanskravet är ett knep 

för att se till att kommuner sköter sin ekonomi. 

 

Vid intervjuerna har bland annat problemet med förmögenhetsmässiga 

inlåsningseffekter i eget kapital lyfts fram. Kommunen kan då inte nyttja medel utan att 

balanskravet påverkas. I Nyköping anser kommunalråd Forssberg att det blir svårt att 

upprätthålla respekten för balanskravet om positiva resultat görs flera år i rad som sedan 

låses in i eget kapital och inte får användas. Han föreslår en regleringsfond som kan 

användas till framtida investeringar. 

 

Som det är nu har kommuner valt att anpassa sig till de förutsättningar som gäller för att 

komma runt problemet. I Norrköping har man valt att använda sig av en kommunal 

konjunkturfond, för att inte drabbas av förmögenhetsmässiga inlåsningseffekter. 

Fondens medel kan sedan användas för att återställa ett negativt resultat så att 

kommunen klarar balanskravet. I Linköping, Nyköping och Mjölby gör man 

”markeringar i eget kapital” och specificerar vad medlen ska användas till. Egentligen 

är det inte markeringar i eget kapital utan medel placeras på tillgångssidan i 
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balansräkningen. Direkt i anslutning till medlens placering uppstår inga problem. Utan 

det är vad som händer på vägen fram till att medlen ska användas som problem kan 

uppstå. Ett scenario kan vara att medel placerats i aktiefonder som sedan minskar i 

värde. Ett annat scenario kan vara att medel placerats i icke realiserbara kommunala 

anläggningstillgångar. Ett tredje scenario är att ansvarsförbindelsen för pensioner förs in 

i balansräkningen vilket i många svenska kommuner helt raderar ut kommunens egna 

kapital. Markeringen finns i alla dessa fall fortfarande kvar i eget kapital utan att 

motsvarande belopp finns på tillgångssidan i balansräkningen. 

 

Ekonomichef Domert i Nyköping efterlyser en reglering som anger vad medlen får 

användas till och konstaterar att det pågår en process där det håller på att skapas vad 

som är god redovisningssed i frågan. 

 

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras i 

budgeten om man åberopar synnerliga skäl. (Kommunallagen (1991:900)) Som det ser 

ut idag finns inga riktlinjer för vad som är synnerliga skäl, det är upp till 

kommunfullmäktige att bedöma vad synnerliga skäl är. Det finns därför en uppenbar 

risk att begreppet missbrukas och att kommunfullmäktige blir uppfinningsrik för att 

klara balanskravet. 

 

Tanken med balanskravet är att om kommunen uppvisar negativt eget kapital ska man 

se över verksamheten, kostnaderna och anpassa sig till de medel kommunen har. 

(Segerberg och Tegneklint, 2005) Risker som framkommit är att kommuner kan bli 

tvungna att skjuta på åtgärder om inte effektivitetsvinster kan göras under sämre år för 

att kunna uppfylla balanskravet. Enligt Brorström, Haglund och Solli (2005) försvagas 

kommunens kapacitet om kostnaderna överstiger intäkterna. Detta kan leda till 

finansiella svårigheter på sikt. 

 

Den kvantitativa studien visar på en splittrad bild men 12 av 18 svarande kommuner (67 

procent) ger ändå måttet godkänd eller bra. Det överensstämmer med respondenterna. 

Däremot anser Göteborgs kommun att balanskravet är mindre bra eftersom det egna 

kapitalet inte kan användas för att möta tillfälliga underskott. 
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En anledning till att en kommunal redovisningslag togs fram var att regeringen såg att 

balanskravet till sin struktur skulle kunna ge kommuner med sämre ekonomi incitament 

att justera sitt resultat på ett otillbörligt sätt. (Brorström, Eriksson och Haglund, 2000) 

Därför tillfrågades respondenterna om deras syn på risken för kreativ bokföring 

framförallt i samband med balanskravet. Ekonomicheferna ser risker med detta i större 

utsträckning än politikerna. Revisorerna anser också att riskerna är uppenbara. Det är 

viktigt att ekonomiska beslut grundar sig på ett stabilt och relevant beslutsunderlag. 

Enligt principen om öppenhet så är det informationsvärdet i redovisningen som ska 

ligga till grund för vilken redovisningsmetod som används. I valet mellan två lösningar 

så ska den som ger det bästa informationsvärdet och möjliggör en relevant bedömning 

användas. (Rådet för Kommunal Redovisning, 2000) 

 

6.2.2 Blandmodellen 
 

Bakgrunden till blandmodellens tillkomst är kravet på att kommuner ska ha en ekonomi 

i balans (balanskravet). När balanskravet utvecklades konstaterades att ett flertal 

kommuner inte ens skulle klara miniminivån, det vill säga att göra ett nollresultat. 

Politikerna valde då en modell (blandmodellen) för beräkning av pensionskostnaderna 

som innebar en mindre resultatpåverkan, men som samtidigt fick till konsekvens att 

pensionskostnaderna sköts på framtiden då resultatet belastas först vid utbetalningen. 

 

Det är något märkligt att redovisningen rörande kommuners pensioner inte sker enligt 

bokföringsmässiga grunder, eftersom pensionsrätter intjänade före år 1998 inte tas upp 

som en skuld i balansräkningen, när kommuners redovisning generellt närmat sig de 

redovisningsregler som finns inom det privata näringslivet. Pensionsåtaganden är det 

sista området inom kommunal redovisning som inte redovisas enligt bokföringsmässiga 

grunder. Blandmodellen strider även mot andra vedertagna redovisningsprinciper. Den 

är ett väsentligt avsteg från den i Sverige starkt förankrade försiktighetsprincipen då 

tanken med principen är att man inte ska ge en för positiv bild av verkligheten. Detta 

resonemang stöds av det normgivande organet Rådet för Kommunal Redovisning. När 

kommuner idag redovisar pensionsskulden före år 1998 som en ansvarsförbindelse 

undervärderas skuldsidan i balansräkningen. Blandmodellen bryter även mot principen 

om öppenhet som är en av grundförutsättningarna för det demokratiska systemet 

eftersom informationsvärdet i redovisningen reduceras. Slutligen bryter blandmodellen 
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mot kongruensprincipen då ansvarsförbindelsens värdeförändring23 inte redovisas över 

resultaträkningen. 

 

Tre av totalt fyra kommuner som är med i den kvalitativa delen av undersökningen 

redovisar enligt blandmodellen. Som motiv anges att de följer den kommunala 

redovisningslagen och ingen åberopar ekonomiska skäl för att använda modellen. Långt 

ifrån alla är dock nöjda med lagen och dess uppkomst. Controller Magnell i Norrköping 

anser att det var fel från början att lagstifta om blandmodellen och berättar att 

pensionsexperter och redovisningsexperter klargjorde detta tydligt till politiker och i 

den allmänna debatten som rådde i samband med blandmodellens implementerande.  

Det var ett rent politiskt beslut och intentionen var att minska det finansiella kravet för 

kommuner och på så sätt underlätta för dem att klara balanskravet. Att det blev ett 

lagstadgat krav berodde på att pensionsskulden skulle redovisas på ett och samma sätt 

för att uppnå jämförbarhet mellan kommuner. Ekonomichefen i Mjölby skulle om han 

fick välja föredra att redovisa hela pensionsskulden i balansräkningen. Även 

ekonomichefen i Nyköping anser att den redovisningsmässigt borde lyftas in i 

balansräkningen. De är båda övertygade om att inom en snar framtid kommer 

pensionsredovisningen att ändras och gå mot en fullkostnadsredovisning istället, en 

åsikt som även Magnell och finanschef Lindgren delar i Norrköping. 

 

Att ekonomer inom kommuner har detta synsätt är naturligt då de är skolade med den 

praxis och teori som finns inom redovisningsområdet. Här kan man se en skillnad i hur 

dessa tre orters politiker (två kommunalråd och kommunstyrelsemedlem) resonerar. 

Deras samlade ståndpunkt är att de inte ser något problem med att redovisa enligt 

blandmodellen utan man nöjer sig med att följa det politiska direktivet man blivit ålagd 

att följa, det vill säga den kommunala redovisningslagen. Kommunstyrelsemedlem 

Karlsson i Norrköping uttrycker det; ”…nej man lägger inte ner så mycket energi på 

frågan”. Kommunalråd Oskarsson i Mjölby är dock relativt säker på, som 

tjänstemannasidan var inne på, att pensionsredovisningen kommer att gå mot en 

fullkostnadsredovisning istället. En tänkbar förklaring till att politikerna inte ifrågasätter 

lagen mer är att de har ett annat synsätt än vad en utbildad ekonom har. 

 

                                                 
23 Uppräkning för ränta och inflation. 
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Utstickaren i undersökningen är Linköpings kommun som redan idag redovisar samtliga 

pensionsåtaganden i balansräkningen (fullkostnadsmodellen) och kommunens 

redovisning strider därmed mot den kommunala redovisningslagen. Något som 

ekonomichef Svensson och ekonom Runnestad inte håller med om. De anser att de tagit 

ett avsteg från lagen och att det är god sed att redovisa hela skulden i balansräkningen. 

För fortsatt jämförbarhet mellan kommuner redovisar Linköping i 

räkenskapssammandraget till Statistiska Centralbyrån enligt blandmodellens regler. I 

förarbetena (prop.1996/97:52) till lagen kan inte något skäl urskiljas för någon särskild 

kommunal redovisningssed. Lagstiftaren har markerat den närhet som finns mellan 

redovisningen i kommuner och andra typer av samhällsorganisationer. God 

redovisningsseds andemening är att samtliga pensionsåtaganden ska redovisas som en 

avsättning och inte som en ansvarsförbindelse. Blandmodellen är inte förenlig med god 

redovisningssed enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 16 eller med IPSAS 

rekommendation nummer 19. Den är inte heller förenlig med kommunal god 

redovisningssed enligt Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation nummer 10 

eftersom pensionsskulder är säkra till sin förekomst, det finns ett åtagande mot en 

motpart, det är troligt att beloppet kommer att utbetalas och att beloppet är tillförlitligt 

uträknat. Kommunen har en skyldighet att betala ut intjänade pensioner före år 1998 och 

därför bör ansvarsförbindelsen betraktas som en skuld i balansräkningen. 

 

I propositionen (1999/2000:115), vissa kommunalekonomiska frågor, dras också 

slutsatsen att begreppet avsättning fyller samma funktion för en kommun som inom det 

privata näringslivet när det gäller att redovisa en rättvisande bild av verksamheten. 

Kommuner har ett pensionsåtaganden som är en följd av en inträffad händelse (RR 16). 

När pensioner intjänade före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse syns dessa 

bara som en not i årsredovisningen vilket är otillräckligt (Falkman, 2004). Det blir 

därför svårt för den enskilde att tolka informationen och bilda sig en rättvisande bild av 

kommunens ställning och resultat och det finns en risk att redovisningen inte ger ett 

relevant underlag för ekonomiska beslut när ansvarsförbindelsen redovisas utanför 

balansräkningen. Om mottagaren av redovisningsinformationen förbiser noten kan 

kommunens ställning uppfattas betydligt starkare än vad den egentligen är. Det kan vara 

förenligt med problem för en kommun att under dessa premisser kunna ta rätt och 

relevanta beslut inför framtiden. 
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Nu är det inte bara Linköpings kommun som redovisar enligt fullkostnadsmodellen. 

Ytterliggare åtta kommuner har bortsett från den kommunala redovisningslagen när de 

redovisar sina pensionsåtaganden. När Tranemo kommun fick rätt i länsrätten år 2005 

att redovisa samtliga pensionskostnader via resultaträkningen så gav detta en signal till 

Sveriges alla kommuner. I länsrättens dom (3348-04) anges att Tranemo ser den 

kommunala redovisningslagen som en minimiregel och att redovisningen blir mer 

fullständig och korrekt vid fullkostnadsredovisning. Tjänstemännen i Linköping tror att 

fler kommuner kommer att följa efter och redan nu går det att urskönja en trend mot 

fullkostnadsredovisning. Sex av åtta respondenter i vår kvalitativa del av studien tror att 

en förändring mot fullkostnadsredovisning kommer att ske inom en relativt snar 

framtid. Eftersom praxis utvecklas med tiden bekräftar lagstiftaren efterhand de 

lösningar som valts. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) Konsekvensen av att nio 

kommuner redovisar enligt fullkostnadsmodellen är att jämförbarheten sätts ur spel och 

från statligt håll utverkas inga sanktioner. 

 

Samma tendens bekräftas i vår kvantitativa del av undersökningen. 15 av 18 (83 

procent) kommuner svarande att lagen borde ändras så att kommuner redovisar samtliga 

pensionsåtaganden i balansräkningen. En övervägande majoritet är för en lagändring. 

Noterbart är att tre kommuner från varsin kategori anser det motsatta. Man kan förstå att 

Laxå inte vill redovisa ansvarsförbindelsen i balansräkningen då de har en mindre god 

soliditet, men det är mindre förståligt att Landskrona inte vill ändra lagen då de uppvisar 

en soliditet inklusive ansvarsförbindelsen på 51 procent. Den tredje orten är Kiruna. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se en skillnad i synsätt mellan tjänstemän och politiker. 

Samtliga tjänstemän såg helst att samtliga pensionsåtaganden redovisas i 

balansräkningen (fullkostnadsredovisning) men tre av kommunerna vill för den sakens 

skull inte gå mot den kommunala redovisningslagen. Politikerna har mer en benägenhet 

att följa lagen, utom kommunalråd Johansson i Linköping som anser att 

fullkostnadsredovisning ger en mer rättvisande bild. Kommunen visar ansvarstagande 

när man redovisar hela pensionsskulden i balansräkningen och därmed inte skjuter över 

skulden på kommande generationer. Men det räcker inte med att ta upp den oredovisade 

pensionsskulden som en avsättning i balansräkningen, den måste finansieras också. Ett 

ytterliggare skäl till att Linköping valt att redovisa enligt fullkostnadsmodellen kan vara 

kommunens starka ekonomi. 
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Revisorerna i Norrköping och Nyköping anser att den goda redovisningsseden följs i 

och med att ansvarsförbindelsen står som en not i balansräkningen. Den kommunala 

redovisningslagen följs och därmed nöjer sig revisionen. I Linköping resonerar 

revisionen annorlunda. De anser att det är ett avsteg från lagen att redovisa 

pensionsåtaganden enligt fullkostnadsmodellen, något som revisionen påtalar men 

sedan nöjer sig revisionen med denna anmärkning. De anser att fullkostnadsmodellen 

ger en mer rättvisande bild. 

 
REDOVISNINGENS KVALITATIVA EGENSKAPER 

 
Blandmodellen strider mot några av redovisningens fyra kvalitativa egenskaper; 

begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Innehållet i årsredovisningen ska 

vara begriplig för läsaren. Frågan är hur pass begriplig årsredovisningen blir när 

pensionsåtaganden intjänade före år 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Det 

finns visserligen en nothänvisning men att redovisa enligt blandmodellens regler 

försvårar för läsaren att tolka informationen. Det faktum att pensionsskulden inte 

redovisas i balansräkningen medför att årsredovisningen inte ger en rättvisande bild av 

kommunens ställning och resultat. Generellt uppfattas ämnet pensionsredovisning av 

respondenterna som svårt. Informationen om pensioner i årsredovisningen är komplex 

och ställer höga krav på läsaren samtidigt som det åligger läsaren att ha grundläggande 

kunskap om redovisning. Kommuner förutsätter att användare till årsredovisningen 

förstår blandmodellen. Komplex information ska inte utelämnas beroende på 

användarens eventuella begränsningar. 

 

Det är tveksamt hur relevant redovisningsinformationen egentligen är när 

balansräkningen i kommunens årsredovisning inte visar hela pensionsskulden. 

Konsekvensen blir att kommunen redovisar en högre soliditet och förskönar 

kommunens verklighetsbild. Om politiker inte är observanta kan det leda till politiska 

beslut som kommunen kan få svårt att finansiera i framtiden. En del av undersökningens 

respondenter är av uppfattningen att politiker som de anser årsredovisningen främst 

riktar sig mot är medvetna om ansvarsförbindelsens storlek och att det är en konkret 

skuld som kommunen har. Enligt finanschef Lindgren i Norrköping har externa 

intressenter som banker och kreditinstitut med ekonomisk skolad personal inga problem 

att ta till sig och förstå innebörden av kommunens årsredovisning för finansiella 

analyser. 
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Kommuners årsredovisning ska vara tillförlitlig och inte vara vinklad eller förenad med 

felaktigheter. Att blandmodellen används vid pensionsredovisning minskar inte 

årsredovisningens tillförlitlighet. Däremot visar inte balansräkningen i kommuners 

årsredovisning en fullständig bild av kommuners ställning, då ansvarsförbindelsen inte 

redovisas som en skuld i balansräkningen. Den hänvisning som finns i form av en not i 

årsredovisningen är inte tillräcklig. Det finns en risk att beslut om kommunens framtid 

fattas på felaktiga beslutsunderlag om informationsmottagaren inte förstår innebörden 

av pensionsredovisningen. 

 

För att det ska vara möjligt att jämföra kommuner över tiden måste 

redovisningsprinciper generellt användas konsekvent. Staten har lagstiftat om enhetliga 

regler när blandmodellen introducerades i den kommunala redovisningslagen, men nio 

kommuner har i dagsläget frångått lagen och redovisar enligt fullkostnadsmodellen 

istället. Detta får till konsekvens att jämförbarheten mellan kommuner haltar. Här är det 

viktigt att poängtera att jämförbarheten inte störs av blandmodellen som sådan utan att 

vissa kommuner gjort ett avsteg från den kommunala redovisningslagen. 

 

6.2.3 Rättvisande bild och god redovisningssed 
 

För vem i kommunen är den rättvisande bilden viktig? Frågan kan ses som lite 

utstickande speciellt som alla respondenter framhållit vikten av att uppvisa en 

rättvisande bild i sina räkenskaper. Vad menar då respondenterna med att visa upp en 

rättvisande bild? I mångt och mycket verkar det som att likhetstecken sätts mellan 

rättvisande bild och att följa lagen. Synsättet bland de kommuner som redovisar enligt 

blandmodellen verkar vara att kommunen redovisar en rättvisande bild med de 

förutsättningar man har, och att god kommunal redovisningssed följs. 

 

Om den goda kommunala redovisningen är rättvisande beror på vads som läggs in i 

begreppet rättvisande bild. I teorin anses begreppet tämligen oklart. Till exempel 

innebär den brittiska tolkningen av begreppet rättvisande bild - a true and fair view, att 

enskilda lagregler kan åsidosättas för att organisationen ska uppvisa en rättvisande bild, 

vilket inte är möjligt enligt svensk lag. Denna rättsordning är allmänt accepterad hos de 

flesta av respondenterna. 
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Enligt stadsrevisor Nersing i Norrköping går det inte att åsidosätta svensk lag. ”Annars 

så skulle man få en form av anarki där alla gör på sitt eget sätt.” Ekonom Rosén i 

Nyköping menar att kommunen redovisar på det sätt man är ålagd att göra och följer 

därmed god redovisningssed. Att till exempel lyfta in hela pensionsskulden i 

balansräkningen vore i dagsläget lagstridigt. Kommunen uppvisar en rättvisande bild 

efter de förutsättningar man har. 

 

Den svenska tolkningen av rättvisande bild är att tilläggsinformation som ges i form av 

noter till balans- och resultaträkning innebär att kravet på att uppvisa en rättvisande bild 

av organisationens ställning och resultat anses vara uppfyllt. Förutsättningen är förstås 

att grundläggande redovisningsprinciper följs. 

 

Linköpings kommun redovisar hela sin pensionsskuld i balansräkningen, följer de god 

redovisningssed och ger en rättvisande bild? Har de en annan syn på hur rättstraditionen 

än vad de andra kommunerna har? I den kommunala redovisningslagen (1997:614, 5 

kapitel, 4 §) används lydelsen; ”en förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som 

intjänats före år 1998 skall inte tas upp som skuld eller avsättning”. Linköping bryter 

uppenbarligen mot lagen, men redovisar öppet detta i sin årsredovisning (2005). I 

årsredovisningen går det att läsa att kommunen följer den kommunala 

redovisningslagen och god redovisningssed utom när det gäller pensionsskulden. Enligt 

principen om öppenhet ska i valet mellan två lösningar, den lösning som ger användaren 

det bästa informationsvärdet användas. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) Principen 

är enligt propositionen den kommunala redovisningen (1996/97:52) en av 

grundförutsättningarna för det demokratiska systemet. Det gör det lättare för 

användaren att identifiera problem. (Rådet för Kommunal Redovisning, 2000) Enligt 

detta synsätt redovisar Linköping en rättvisande bild och följer vedertagna 

redovisningsprinciper. 

 

Norrköping, Nyköping och Mjölby redovisar öppet ansvarsförbindelsens storlek och 

beskriver den i förvaltningsberättelsen. Ekonomicheferna i dessa tre orter tycker därmed 

att en rättvisande bild ges. Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (2000) bestäms god 

redovisningssed genom en ”traditionell tolkning av föreskrifter i lag och andra 

författningar på området”. God redovisningssed utvecklas i växelverkan mellan teori 

och praktik. Definitionen är; ”praxis hos en kvalificerad och representativ krets av 
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redovisningsskyldiga”. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) Enligt ekonomichefen i 

Nyköping utvecklas god redovisningssed kontinuerligt. Utvecklingen går väldigt snabbt 

på grund av en stor mängd nya redovisningsregler som kommit på senare tid. Här 

konstateras att god redovisningssed i kommuner utvecklas hela tiden och den största 

förändringen som kommer att ske enligt respondenterna är att blandmodellen kommer 

att överges inom en snar framtid. 

 

Det är på fler punkter än pensionsskulden i kommuners redovisning som inte ger en 

rättvisande bild. Till exempel består en del av kommuners tillgångar av gator och torg. 

Nyttigheter som i princip är osäljbara, om kommuner inte sätter en bom vid varje infart 

med en betalstation. Flera av respondenterna frågade exempelvis vad det rätta värdet är 

på en rondell. Enligt Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation nummer 11.1 

sätts värdet vid investeringstillfället och sedan görs tilläggsinvesteringar. Men vad är 

det rätta värdet idag? Det frågar sig revisorerna i undersökningen. Här sätter åter lagen 

om kommunal redovisning käppar i hjulet för en möjlig omvärdering till ett mer 

rättvisande värde, då det inte är tillåtet att skriva upp värdet på dessa tillgångar. 

 

6.2.4 Soliditet 
 

Bilden av soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen (den rättvisande bilden) för samtliga 

fyra kommuner i vår kvalitativa del av studien skiljer sig åt jämfört med den bild som 

erhålls när soliditeten redovisas exklusive ansvarsförbindelsen. Mjölby kommun hade 

exempelvis år 2005 en negativ soliditet på fyra procent inklusive ansvarsförbindelsen 

jämfört med 39 procent exklusive. Skulle jämförelsevis ett publikt aktiebolag redovisa 

en negativ soliditet skulle det betraktas som ett rent konkurskriterium. En kommun kan 

däremot inte försättas i konkurs då deras ställning och särart är reglerad i grundlagen. 

Dessutom har de en exklusiv beskattningsrätt för att fullgöra sina åtaganden. År 2004 

redovisade 117 av Sveriges 290 kommuner en negativ soliditet om ansvarsförbindelsen 

räknas in (KPA, 2005). 

 

Bland respondenterna går åsikterna en aning isär gällande soliditetsmåttets relevans. 

Återigen kan man utröna ett mönster som skiljer sig åt mellan tjänstemännen och 

politikerna. Tjänstemännen anser att måttet är berättigat att använda för intern 

jämförelse över tiden, men att det annars inte har något större värde. Varje kommun har 
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sin egen strategi för verksamheten och hur man allokerat tillgångar och skulder i 

balansräkningen. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med 

eget kapital. Exempelvis kan en kommun ha stora materiella tillgångar i 

balansräkningen medan en annan kommun utlokaliserat en stor del av tillgångsmassan i 

kommunala bolag. Ett annat alternativ är att kommuner värderar tillgångar som gator, 

torg med mera olika. Ytterliggare en aspekt är hur kommunen hanterar sina 

investeringar, lånar man för investeringar påverkar det soliditeten negativt men 

samtidigt kan investeringen vara bra för kommunen på lång sikt. Det sistnämnda är en 

förklaring till Mjölby kommuns mindre goda soliditet. En jämförelse mellan kommuner 

är således svår att göra. 

 

Politikerna tycker att soliditetsmåttet är berättigat, och att det är ett sätt att mäta 

ekonomisk styrka. En politiker anser till och med att måttet är bra vid jämförelse med 

andra kommuner, vilket är motsatt åsikt gentemot tjänstemannasidan. När kommunen 

uppvisar en hög soliditet visar den samtidigt upp en god långsiktig betalningsförmåga. 

Något som kan blidka externa intressenter som banker och övriga kreditgivare, men 

även kommuninvånare. Men samtidigt kan en hög soliditet (stor andel eget kapital) 

innebära att kommunen tagit ut för hög skatt, något som ekonomichef Svensson påtalar 

i Norrköping. 

 

Kommunrevisionen i Linköping har gjort samma bedömning som tjänstemännen 

angående soliditetens relevans, det vill säga att måttet endast bör användas vid intern 

jämförelse. 

 

Respondenternas svar i den kvantitativa delen av studien går också isär. Vi kan dock 

skönja ett mönster, 55 procent av kommunerna anser att soliditeten som mått betraktat 

är viktigt eller mycket viktigt. Kategorierna ett och två, det vill säga de med god och 

normal soliditet är här överrepresenterade. De kommuner som anser att måttet är mindre 

viktigt (28 procent) tillhör till övervägande del kommuner med dålig soliditet. Vi kan 

däremot inte säga något om varför de svarat som de gjort. Samma mönster går igen i hur 

kommuner uppfattar sin egen soliditet exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner. 50 

procent av kommunerna med god eller normal soliditet anser att deras soliditet är 

mycket bra eller bra, medan 22 procent av kommuner med både god och dålig soliditet 

medger att den är mindre bra. Laxå med en soliditet exklusive ansvarsförbindelsen på 
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minus en procent och inklusive på minus 94 procent har självinsikten att deras soliditet 

är dålig. Det som är värt att notera är att Göteborg som bara har en soliditet på fyra 

procent exklusive, ändå anser de att deras soliditet är godkänd. 

 

Kommuner pratar om att de i stort sätt är skuldfria (långfristigt) och därmed har god 

soliditet, däribland Nyköpings kommun. Det ter sig aningen märkligt när man samtidigt 

har en ansvarsförbindelse för pensioner vars storlek är betydande. För Nyköpings del är 

soliditeten 65 procent exklusive ansvarsförbindelsen och 12 procent inklusive år 2005. 

Det går inte komma undan att soliditetsmåttet förvanskas kraftigt om inte 

ansvarsförbindelsen inkluderas och en förskönad bild av verkligheten erhålls. 

 

6.3 Redovisningens roll och användning 

 

6.3.1 Till vem riktar sig redovisningen 
 

I en kommun ses medborgarna som både ägare och kunder till kommunens redovisning. 

IASB nämner vilka som kan ses som intressenter till en organisations redovisning. 

Ägare och anställda är en definierad grupp, likaså långivare, anställda och andra 

myndigheter. Det är denna grupps informationsbehov som ska tillgodoses genom en och 

samma årsredovisning. Medborgarna ses som en självklar grupp som mottagare av 

kommunens årsredovisning i den kvantitativa studien. Bland respondenterna i den 

kvalitativa delen av undersökningen kom dock en annan bild fram. Ingen såg 

medborgarna som främsta grupp. Årsredovisningen ses som alldeles för komplicerad för 

den ”vanliga läsaren”. I stället är det media som fått ta rollen att förmedla dess innehåll 

till medborgarna. Här finns dock en risk. Kommunalråd Forssberg i Nyköping märker 

ofta att det som skrivs i tidningen inte stämmer med verkligheten. 

 

Det är istället kommunfullmäktige som tagit platsen som medborgarnas representanter 

och som använder redovisningen som beslutsunderlag. Det är fullmäktige som i första 

hand utkräver ekonomiskt- och finansiellt ansvar i relation till den ekonomiska 

redovisningen och den finansiella ställningen. Det är därför viktigt att de som sitter i 

fullmäktige förstår årsredovisningen och alla dess poster. (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2005b) Komplex information får inte uteslutas bara för att vissa användare 
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har begränsningar, om den är relevant för beslutsfattandet. (Artsberg, 2003) Från 

revisors håll frågar man sig om alla förstår redovisningen, och anser att det inte är fallet 

i dagsläget. I en studie gjord av Brorström framkommer att ekonomicheferna har ett 

stort inflytande vid tolkningen av den ekonomiska utvecklingen och situationen. 

Årsredovisningen används inte i direkt bemärkelse utan ledande politiker förlitar sig i 

hög grad på de olika bedömningar som ekonomicheferna delger muntligen. (Brorström, 

Haglund och Solli, 2005) När vi intervjuat politikerna så pratar de mer visioner och 

verksamhet, känslan är att de litar på ekonomerna. Controller Magnell i Norrköping 

menar att tjänstemännen har en pedagogisk uppgift att förklara ekonomin på ett 

begripligt och bra sätt som kan ligga till grund för beslutsfattande. Redovisningen ses 

som en återrapport på hur de politiskt valda i nämnderna använt sina ekonomiska 

resurser. 

 

Intressenter till kommunens ekonomiska rapporter är enligt den kvantitativa 

undersökningen; kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, tjänstemän, 

långivare, chefer, verksamhetsansvariga, budgetansvariga, controllers och 

förtroendevalda revisorer. Ytterliggare grupper är myndigheter, kreditinstitut, andra 

kommuner och staten via SCB. Kommunledning kan liknas vid företagsledning. 

Företagsledningens informationsbehov täcks dock inte av de intressenter som 

redovisningen anpassas för enligt IASB. 

 

6.3.2 Redovisningens roll vid styrningen 
 

Vilken roll spelar redovisningen som styrmedel i kommuner? Samtliga respondenter ser 

redovisningen som ett viktigt instrument för sin styrning. Bilden bekräftas av den 

kvantitativa studien där 82 procent av kommunerna anser att den har stor eller mycket 

stor betydelse för den kommunala styrningen. Redovisningen som styrmedel kan ses 

som extra viktig i kommuner jämfört med privata företag då det inte finns någon 

marknad som reglerar och som kan styra resursfördelningen. Budgeten har ersatt denna 

roll och är därför central och av stor betydelse. Resursfördelning, styrning, samordning 

och kontroll är de viktigaste syften som budgeten har att uppfylla. För att redovisningen 

ska kunna utgöra ett relevant beslutsunderlag så krävs det att den är lättförståelig och 

relevant. Verkligheten är komplex och människor tenderar att välja en lösning som finns 

inom räckhåll, som är enkel och politisk möjlig. (Brorström, Haglund och Solli, 2005) 
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Ekonomichef Svensson i Linköping menar att redovisningens roll är att identifiera 

problem inte att lösa dem. Den kommunala redovisningslagens föreskrift om 

blandmodellen var ett sätt att lösa ett problem, inte att identifiera ett. Problemet med 

kommuners dåliga ekonomi var redan välkänt. Genom blandmodellen kan 

befattningshavare luras att tro att ekonomin är bättre än den i verkligheten är och beslut 

fattas på felaktiga grunder. Detta kan få otrevliga överraskningar längre fram. 

 

Kommunalråd Forssberg i Nyköping menar att genom redovisningen fås ett beteende 

som gör att uppdraget sköts på ett bättre sätt.  Kommunrevisorerna i Linköping 

bekräftar redovisningens funktion som styrmedel. Redovisningen ställer även krav på 

uppföljning av kommunens ekonomi och att rapporter avläggs. Johansson i 

revisionsgruppen i Linköping uttrycker; ”jag skulle till och med vilja säga att 

styrningen av ekonomin är så dominant att man släpper lite fokus på verksamheten”. 

 

Controller Magnell i Norrköping berättar att redovisningen är väldigt viktig för styrning 

och användning är ett prioriterat område, bland annat har Norrköping ett stort utbyte 

med andra kommuner där man jämför, förmedlar och utvecklar sin 

redovisningsinformation. Redovisningens betydelse för den kommunala styrningen är 

central. Kunskap sprids till politiker bland annat via speciellt avsatta informationsdagar. 

Enligt Brorström, Haglund och Solli (2005) kräver en direkt användning av 

årsredovisningen en bättre kunskap i ekonomi. Ledande politiker förlitar sig i hög grad 

på de bedömningar ekonomicheferna ger muntligen. Styrningen handlar mycket om att 

hantera information. Desto större informationsmängd och komplexitet på information 

desto större tidsåtgång för att analysera, göra bedömningar och dra relevanta slutsatser. 

Det gäller att politiker har tillräcklig kunskap om kommunens ekonomi idag och har rätt 

kunskap för att kunna styra kommunen i framtiden. 

 

6.3.3 Kommuners pensionsskuld 
 

Kommuners pensionskostnader kommer att öka framöver när 40-talisterna börjar gå i 

pension. Demografin hos undersökningens fyra kommuner visar även på att 50-

talisterna är en betydande åldersgrupp. Detta föranleder att än större fokus bör läggas på 

hur kommuner hanterar och planerar sina pensionsåtaganden. För att inte lägga hela 
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kostnadsökningen för pensioner på kommande generationer bör kommuner fondera 

medel, och ett rimligt krav är att pensionsrätter som intjänas idag finansieras direkt. 

 

Det sammanlagda värdet på kommuners oredovisade pensionsskulder 

(ansvarsförbindelse) år 2004 var cirka 150 miljarder kronor, och i de flesta kommuner 

motsvarar den oredovisade kommunala pensionsskulden 15 000 – 20 000 kronor per 

invånare. (KPA, 2005) Det finns ingen lag som kräver att kommuner ska göra 

avsättningar för att klara framtida pensioner. I Rådet för Kommunal Redovisnings 

rekommendation nummer 7.1 står det också att lagen inte kräver att alla pensionsmedel 

skall placeras i finansiella tillgångar utan det finns också en möjlighet för kommuner att 

återlåna. 

 

I Linköpings kommun är ekonomer, politiker och revisorer överens om att redovisa 

samtliga pensionsåtaganden enligt fullkostandsmodellen. Kommunen finansierar de 

pensionsrätter som intjänas idag direkt och fonderar motsvarande belopp i räntebärande 

värdepapper och aktier. Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation nummer 

7.1 anger att kommuner själva ska svara för att pensionsmedlen används eller placeras 

på ett sådant sätt att pensionsåtagandena kommer att kunna infrias. Rekommendationen 

gäller bara för pensionsrätter intjänade efter år 1998. Linköpings kommun infriar 

rekommendationen i och med fonderingen. 

 

I Linköping sköts placeringen av medlen av en extern förvaltare och det totala 

marknadsvärdet för dessa placeringar var för år 2005, 895 miljoner kronor vilket 

innebär att en del av ansvarsförbindelsen (1 950 mkr) också är finansierad. Varje 

generation ska bära sina egna pensionskostnader, något som Linköpings kommun inte 

riktigt uppnått än, men som kommunen har ambition att göra. Även om Linköpings 

totala pensionsskuld är 2 120 miljoner kronor år 2005 handlar det inte om medel som 

måste betalas ut vid ett och samma tillfälle. År 2010 räknar Linköping att börja ta ut 

medel från pensionsfonden för att inte belasta likviditeten för mycket. Linköpings 

kommun tar i stor utsträckning ansvar för att inte skjuta över kostnaderna för pensioner 

till nästkommande generation. 

 

Norrköpings kommun sålde för några år sedan sitt energiverk för 2,6 miljarder kronor. 

Av dessa medel placerades 465 miljoner kronor i en pensionsfond innehållande 
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räntebärande värdepapper samt aktier. I dag är marknadsvärdet på fonden cirka 700 

miljoner kronor, och avsättningen täcker cirka 20 procent av den totala 

pensionsförpliktelsen på 2 440 miljoner kronor år 2005. Dessutom avsätter Norrköpings 

kommun löpande varje år till fonden, en liknande strategi som Linköpings kommun har. 

Norrköpings kommun tar också ansvar för att inte skjuta över pensionskostnaden till 

nästa generation, men med de ekonomiska förutsättningar kommunen har. Dessutom 

följs rekommendation nummer 7.1 från Rådet för Kommunal Redovisning. Från och 

med år 2008 räknar kommunen att möta de ökade pensionsutbetalningarna med medel 

från pensionsfonden. Här är ekonomerna och politikern oense om bara avkastningen ska 

användas eller insatta medel plus avkastningen ska nyttjas. Kommunstyrelsemedlem 

Karlsson förordar det förstnämnda. 

 

Det finns ingen risk att de tidigare anställda inte ska få ut sina pensioner, men ökade 

pensionskostnader kan komma att tränga undan annan kommunal verksamhet. (KPA, 

2005) Detta är något som Nyköpings kommun är medvetna om. Nyköping har fonderat 

150 miljoner kronor fram till år 2006, samtidigt som kommunen har en 

ansvarsförbindelse på 910 miljoner kronor. Den totala pensionsskulden uppgår till 1 

miljard kronor. Nyköpings kommun har inte fonderat medel till pensioner löpande utan 

gjort engångsinsättningar. Kommunen sålde energiverket för ett par år sedan, och har 

efter det inga direkta övervärden på tillgångssidan i balansräkningen som kan realiseras 

och täcka pensionsåtaganden. Nyköping hoppas att en konstant befolkningstillväxt ska 

generera ökade intäkter och hjälpa till att finansiera de ökade pensionsutbetalningarna. 

Kommunen försöker ta ansvar för att inte skjuta över pensionskostnaden till nästa 

generation genom fondering, men har inte samma ekonomiska situation som Linköping 

och Norrköping att klara av detta. 

 

Mjölby kommun har en total pensionsskuld på 550 miljoner kronor varav 

ansvarsförbindelsen uppgår till 480 miljoner kronor. Enligt ekonomichef Fridell har 

kommunen valt att amortera av sina skulder istället för att fondera medel till framtida 

pensionsutbetalningar. Ekonomerna och politikerna i Mjölby är överens om denna 

strategi. Mjölby kommun har ett mer utsatt läge än studiens övriga tre kommuner då de 

uppvisar en negativ soliditet på fyra procent inklusive ansvarsförbindelsen år 2005 

samtidigt som de inte fonderat medel i en pensionsfond. 
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I den kvalitativa delen av undersökningen anger 50 procent av kommunerna att de 

fonderar medel inför framtidens ökade pensionsutbetalningar. I stort sätt samtliga 

kommuner med god soliditet fonderar medan bara Strängnäs från kategori tre gör 

detsamma. De exakta skälen till kommunernas ställningstagande kan vi bara spekulera i, 

men att det finns en viss korrelation mellan en god ekonomi och fondering går inte att ta 

miste på. 
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7. SLUTSATSER 

I detta avslutande kapitel presenteras våra slutsatser baserade på vår tidigare analys. 

Vi hoppas kunna förmedla en klarare bild över kommuners redovisning och styrning. 

Uppsatsens syfte kommer således att kopplas ihop med resultatet. 

 
 

 
 God ekonomisk hushållning har haft en positiv effekt på kommuners ekonomi 

där balanskravet ses som det mest centrala. Stor osäkerhet råder dock om vilka 

särskilda mål och policies kommunen ska sätta upp för vad som utgör god 

ekonomisk hushållning i den egna kommunen. Målen tas ofta från de exempel 

som Sveriges Kommuner och Landsting ger ut, utan att målen kopplas till den 

egna kommunens ekonomiska situation. Detta syns tydligt i resultatmålet om två 

procent av skatter och generella stadsbidrag som många kommuner sätter. Störst 

osäkerhet verkar det dock råda när det gäller verksamhetsmålen och man undrar 

vad lagstiftaren tänkt sig. Till den offentliga verksamhetens särdrag hör att 

verksamhetsmålen är överordnade de ekonomiska, därför borde 

verksamhetsmålen ligga i fokus. 

 
 
 Balanskravet har haft en positiv inverkan på kommuners ekonomi och 

förhållningssätt till resultatet. Det är viktigare i dag för en kommun att visa upp 

ett positivt resultat än tidigare. Den bakomliggande tanken med balanskravet är 

att varje generation ska bära sina kostnader för den service som generationen 

konsumerar. Detta glöms ofta bort. Risker som uppkommer med balanskravet är 

att kommuner lockas till kreativ bokföring och markeringar vilket medför att 

kravet inte blir något annat en än pappersprodukt. Det är upp till 

kommunfullmäktige i varje kommun att bestämma vad resultatet ska användas 

till. För att uppnå önskat resultat anges ibland synnerliga skäl, vilket kan vara de 

mest besynnerliga skäl. 

 
 
 Blandmodellen är ett politiskt beslut som sätter vedertagna 

redovisningsprinciper ur spel och går emot några av redovisningens kvalitativa 

egenskaper. Tranemo kommuns seger i länsrätten med efterföljande konsekvens 
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att allt fler kommuner går mot fullkostnadsredovisning stöds av flertalet av 

studiens respondenter. Vi är övertygade om att blandmodellen kommer att 

överges inom en snar framtid, något som är till gagn både för staten och 

kommuner. 

 
 
 Respondenterna sätter gärna likhetstecken mellan rättvisande bild och god 

redovisningssed och framhåller vikten av att uppvisa en rättvisande bild. Det 

skiljer sig mellan orterna hur begreppen tolkas. Det finns i dagsläget ingen 

naturlig koppling i kommuners redovisning mellan de två begreppen. I svensk 

rättstradition går lag alltid före sed. Svenska kommuner ska redovisa 

pensionsåtaganden enligt den kommunala redovisningslagen vilket Norrköping, 

Nyköping och Mjölby gör. Detta innebär att orterna följer en god kommunal 

redovisningssed. Linköping bryter mot detta men redovisar enligt en god 

redovisningssed som gäller för privata företag i frågan, vilket ger en mer 

rättvisande bild. Det som orsakar problemet är statens beslut om att redovisa 

pensioner enligt blandmodellen. Modellen bryter mot flera grundläggande 

redovisningsprinciper. Som det är idag uppvisar Norrköping, Nyköping och 

Mjölby ingen rättvisande bild av sin verksamhet. Ytterligare kommunala särarter 

är balanskravet som riskerar att ge en felaktig bild av kommunens resultat 

eftersom incitament ges till kommuner att justera resultatet. I grunden är det bra 

att kommuner implementerade resultaträkning och balansräkning. Den tidigare 

modellen som användes (KRK) var det inte många som förstod och den innehöll 

ett förlegat synsätt. När resultaträkning och balansräkning infördes i kommunala 

sammanhang tvingades kommuner anamma den privata sektorns villkor trots 

den kommunala särarten. Vi anser att det var ett rätt beslut att ta men det är 

viktigt för kommuner att utbilda de styrande i det ”nya” ekonomiska tankesättet. 

Ett alternativ till resultat- och balansräkning skulle kunna vara ett enklare 

kassaflödesbaserat redovisningssystem. Om kommuner använder resultat- och 

balansräkning måste en rättvisande bild eftersträvas. De förutsätter varandra. 

Om den rättvisande bilden inte spelar någon roll så spelar resultat- och 

balansräkning inte heller någon roll. 
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 Vi finner det märkligt att kommuner anser sig vara skuldfria när de har en 

ansvarsförbindelse för pensioner som i många fall uppgår till betydande belopp. 

Soliditeten kan vara användbar vid intern jämförelse inom en kommun men som 

jämförelseinstrument mellan kommuner är den i stort sätt utan värde. Detta 

överinstämde det stora flertalet av studiens respondenter i. 

 
 
 Den främsta mottagaren av kommunens officiella redovisningsinformation är 

kommunfullmäktige som kan ses som medborgarnas representanter. Men även 

andra grupper identifieras, till exempel tar media rollen att förmedla 

årsredovisningens innehåll till medborgarna. Årsredovisningen ses i dag som 

alltför komplicerad för gemene man att förstå, men kommunerna jobbar på att 

göra den mer lättbegriplig. Ekonomicheferna i kommunerna har ett stort 

inflytande på tolkningen av den ekonomiska situationen men även inflytande 

över utvecklingen och den finansiella situationen. 

 
 
 Redovisningen är extra viktig i kommuner, då det inte finns någon marknad som 

reglerar. Tveksamheter framkommer dock i hur redovisningen används. 

Årsredovisningen anses vara för komplex för att beslut ska kunna tas direkt på 

en användning av årsredovisningen. I stället används till exempel 

informationsdagar. Kommunfullmäktigeledamöter måste förstå att en 

redovisning enligt blandmodellen innebär att alla kostnader inte redovisas i 

resultaträkningen och att alla skulder inte syns i balansräkningen, risk finns att 

beslut fattas på felaktiga grunder. 

 
 
 Kommuner måste ta ansvar för sina pensionsåtaganden genom att fondera medel 

och inte skjuta över kostnader på nästa generation. Detta även om samtliga 

pensioner inte behöver betalas ut vid ett och samma tillfälle. Kommuner är i dag 

väl medvetna om problematiken, men kommuners ekonomiska styrka avgör om 

det finns utrymme att fondera medel eller ej. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 Intervjuguide ekonomichef och kommunalråd 
 
Frågorna skickades ut till respondenterna i förväg. 

 
DAGSLÄGET 

 

 Hur ser Er kommuns ekonomi ut – vad är kommunens viktiga styrkor och 

svagheter? 

 
FRAMTIDEN 

 

 Vilka är de viktigaste framtida ekonomiska utmaningarna/problemen? 

 
STYRNING 

 

 Vilka är de viktigaste utmaningarna/problemen när det gäller styrning mot eller 

för god ekonomisk hushållning i framtiden? 

 

 Vad innebär begreppet god ekonomisk hushållning? 

 

 Uppfyller kommunen kraven på god ekonomisk hushållning? 

 

 Hur planerar man för god ekonomisk hushållning – de viktigaste problemen, de 

viktigaste finansiella strategierna och målen? 

 

 Hur följer kommunen upp och anpassar sig till kravet på god ekonomisk 

hushållning? 

 

 Hur ser kommunen på sin soliditet? 

 

 Är ansvarsförbindelsen ett problem? 

 

 Fonderar ni medel för att ha när utbetalningarna av pensionerna kommer? 
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REDOVISNINGENS ROLL 

 

 Vilken roll och funktion har redovisningen i den kommunala styrningen? 

 

 Till vem riktar sig redovisningen, vem använder den och hur används den? 

 

 Är den rättvisande bilden viktig? 

 

 Är balanskravet viktigt, är det ett bra kravmått? 

 

 Försöker kommunen utveckla redovisningens användning och användbarhet? 
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Bilaga 2 Intervjuguide revisorer 
 
Frågorna skickades ut till respondenterna i förväg. 

 

1. Vilka krav ställer begreppet god ekonomisk hushållning på redovisningen? 

 

2. Hur ser du på revisorernas roll i fråga om kommunens strävan att uppnå god 

ekonomisk hushållning? – Lämnar revisorerna några anmärkningar på 

kommunen? 

 

3. Vilka problem medför en redovisning enligt blandmodellen - förstår den vanliga 

läsaren skillnaden mellan soliditet inkl. och exkl. ansvarsförbindelser? 

 

4. Är begreppet rättvisande bild ett viktigt begrepp? 

 

5. Är balanskravet viktigt, är det ett bra kravmått? 

 

6. Hur ser ni på måttet soliditet? År det ett relevant mått för kommuner att 

använda? 

 

7. Vilka (andra) finansiella mått är viktiga? 

 

8. Vilken roll och funktion har redovisningen i den kommunala styrningen? 

 

9. Till vem riktar sig redovisningen, vem använder den och hur används den? 

 

10. Vilka krav ställs på redovisningens användning och användbarhet?  
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Bilaga 3 Frågeformulär kvantitativ studie 
 
HUR SER KOMMUNENS EKONOMI UT? 

 

Befattning: 

 

Kommun: 

 

 

1. Hur anser ni att Er kommuns ekonomi ser ut på en skala 1 – 10? 

(Där 10 är utmärkt och 1 är dåligt, sätt ett kryss.) 

 

10  

9  

8  

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1  
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2. Hur anser ni att Er kommun lever upp till kraven på ”God ekonomisk 

hushållning”? 

 

Mycket bra  

Bra  

Godkänd  

Mindre bra  

Dålig  

 

 

3. Vad innebär begreppet ”God ekonomisk hushållning” för er? 

 

 

 

 

 

4. Balanskravet infördes för kommuner år 2000. Är det ett bra kravmått? 

 

Mycket bra  

Bra  

Godkänd  

Mindre bra  

Dåligt  

 



BILAGOR 

 

5. Hur uppfattar ni att Er kommuns soliditet (exklusive 

ansvarsförbindelser för pensioner) är?  

 

Mycket bra  

Bra  

Godkänd  

Mindre bra  

Dålig  

 

 

6. Är soliditetsmåttet ett viktigt mått för en kommun? 

 

Mycket viktigt  

Viktigt  

Varken eller  

Mindre viktigt  

Ej viktigt  

 

 

7. Anser ni att man borde ändra lagen så att kommunerna redovisar 

samtliga pensionsåtaganden som avsättning i balansräkningen? 

 

Ja  

Nej  
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8. Fonderar ni medel inför framtidens ökade pensionsutbetalningar? 

 

Ja  

Nej  

 

 

9. Hur stor betydelse har redovisningen för den kommunala styrningen? 

 

Mycket stor  

Stor  

Varken eller  

Mindre stor  

Inte alls  

 

 

10. Vilka är de viktigaste framtida ekonomiska 

utmaningarna/problemen? 

 

 

 

 

 

11. Vilka är de viktigaste finansiella målen på fem års sikt? 
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12. Till vem riktar sig redovisningen och vem använder den? 

 

 

 

 

 

Tack för hjälpen! 
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Bilaga 4 Pensionssystemet 
 
PENSIONSSYSTEMET 

Dagens nya pensionssystem togs i bruk år 1999 och består av inkomstpension, 

premiepension och garantipension. Dessa brukar gå under benämningen den allmänna 

pensionen och är lagstadgad, och ingår i vårt socialförsäkringssystem.  

Inkomstpensionen är ett fördelningssystem, vilket innebär att dagens pensionsavgifter 

utbetalas som pensioner till dagens pensionärer. För individens inbetalda 

pensionsavgifter erhålls pensionsrätter som visar att systemet är skyldig individen 

medel. Dessa medel betalas tillbaka när individen blir pensionär. (Försäkringskassan, 

2006) 

 

Vad det gäller premiepensionen är läget annorlunda. Här avsätts medel till ett 

individuellt konto och individen får själv placera medel i värdepappersfonder. Detta 

innebär att medel som avsätts till premiepensionen inte betalas ut till dagens pensionärer 

utan sparas för att användas när individen själv går i pension. Slutligen är 

garantipensionen en utfyllnad för de som har väldigt låga eller inga inkomster alls, och 

den finansieras med skatter.  (Försäkringskassan, 2006) 

 

Den allmänna pensionen erhåller individen från försäkringskassan och 

premiepensionsmyndigheten (PPM), och grundar sig på individens livsinkomst. Detta 

innebär att allt individen tjänar och betalar skatt för ger pension. Dock finns det ett tak 

för den pensionsgrundade inkomsten på 7,5 inkomstbasbelopp (333 759 kr/år 2006). 

Detta innebär att inkomster över cirka 29 900 kr per månad ger ingen ytterliggare 

pensionsrätt. Premiepensionen finansieras genom att individen och arbetsgivaren betalar 

pensionsavgifter. Den sammanlagda avgiften är 18,5 procent av individens 

pensionsgrundade inkomst. 16 procent tillfaller inkomstpensionen och 2,5 procent går 

till premiepensionen.  (Försäkringskassan, 2006) 

 

De flesta som arbetar får också en tjänstepension från nuvarande och tidigare 

arbetsgivare. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen. Oftast 

regleras den i avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden och kan därför se lite olika 

ut beroende på vilket kollektivavtal individen omfattas av. Gemensamt för alla är att 

arbetsgivaren avsätter en del av individens lön till pension. Pensionspremierna förvaltas 
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och sparas hos de bolag arbetsgivaren eller individen valt själv. Har individen en 

arbetsgivare som saknar kollektivavtal eller är egen företagare får individen själv sörja 

för denna del av pensionen. Tjänstepensionen grundar sig på lön och anställningstid.  

(Försäkringskassan, 2006) 

 

För individer anställda inom kommun, landsting, kommunalförbund och vissa 

kommunala bolag gäller tjänstepensionsavtalet PFA. Den är till sin struktur 

avgiftsbestämd vilket innebär att arbetsgivaren betalar en bestämd avgift till individens 

pension. En viktig del av PFA är vad som kallas för individens individuella del. Den är 

premiebestämd och arbetsgivaren avsätter varje år medel till individens framtida 

pension, men sedan får individen själv bestämma hur den ska placeras 

(pensionsförsäkring eller fondförsäkring). Det finns dessutom ett återbetalningsskydd 

som innebär att pensionskapitalet vid dödsfall utbetalas till individens familj. PFA 

gäller från 28 års ålder. (KPA, 2006) 

 

För merparten motsvarar allmän pension och tjänstepension 60-70 procent av lönen. För 

att säkerställa en högre nivå kompletterar många med ett privat sparande. Vid privat 

pensionssparande kan medel i allmänhet tas ut vid fyllda 55 år och under minst fem år. 

Normal pensionsålder är 65 år men individen kan välja att ta ut pensionen redan vid 61 

år eller senarelägga uttaget till 70 år. (SPV, 2006) 
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Figur 17 Vart går pensionen.24 Figur 18 Pensionens delar.25 

  

Den pension vi diskuterar i denna uppsats och som berör kommuners pensionsskuld är 

alltså den kommunala tjänstepensionen PFA. 

 
HISTORIK TJÄNSTEPENSIONEN 

Grunden för tjänstepensionen går att finna i kollektivavtalen. Till och med år 1997 

bestämdes storleken på de anställdas tjänstepension som en procentsats av lönen så 

kallad förmånsbestämd pension. De flesta kommuner tar inte upp denna skuld i 

balansräkningen. Det efterföljande pensions- och försäkringsavtalet PFA som började 

gälla 1 januari, 1998 blir storleken på utbetalningarna beroende på hur mycket som 

betalats in och vilken avkastning som dessa förräntats till. (KPA, 2005) 

 

                                                 
24 Egen bearbetning från Försäkringskassan, 2006. 
25 Egen bearbetning från Försäkringskassan, 2006. 

Det nya pensionssystemet

Inkomst

T.ex. barnår 
och pliktår 

Ger ej pensionsrätt

16 procent går till
inkomstpension 

2,5 procent går till
premiepension 

Inkomst över 
7,5 basbelopp 

Privat 
spar 

Tjänstepension 
(PFA) 

Allmän pension 
(Inkomst och premie) 



BILAGOR 

 

Bilaga 5 Intervju med Anders Nilsson 
 

Anders Nilsson 

Handläggare, avdelningen för ekonomi och styrning 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Antalet kommuner som redovisar enligt fullfonderingsmodellen för år 2005 är inte 

riktigt klart men hittills har nio kommuner valt denna modell vid redovisning av sina 

pensionsförpliktelser (alla pensionsförpliktelserna är redovisade i balansräkningen, som 

avsättning (skuld)). 

 

Problemet med blandmodellen är att riksdagen tagit ett beslut att kommuner ska 

redovisa enligt den och det kommer inte att ändras förrän trycket från kommuner ökar 

för en förändring. I dagsläget pågår inget utredningsarbete i regeringen om en 

förändring av lagstiftningen. 

 

Problem uppstår vid styrningen av kommunen, som förleds att tro att soliditeten är 

bättre än den vad den egentligen är. Den ger en förskönad bild av kommunens 

ekonomiska ställning. 

 

På kostnadssidan får blandmodellen den konsekvensen att kostnaderna minskar, för alla 

Sveriges kommuner handlar det om 1-2 miljarder. Om några år kommer blandmodellen 

dock bli dyrare än en fullfonderingsredovisning. 

 

Förnuftiga kommuner bygger upp finansiella resurser, vilket endast kan göras genom ett 

bra resultat. Som det är idag så är det en svår pedagogisk uppgift för kommuner att göra 

avsättningar för att minska kostnaden i framtiden. 
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