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Abstract 

Title Municipalities’ choice of pension management – A study of 

municipal pension accounting 

Authors Berenice Torres Bahamonde and Boris Topic 

Supervisor Torbjörn Tagesson 

Introduction Swedish municipalities’ operations are described as being 

distinctive. This means that the municipalities differ from the 

private sector in terms of goal settings and performance. One of 

the characteristics found in the municipalities is their reporting 

of pensions that is to be accounted for according to the mixed 

model. Several studies have brought forward concerns that the 

accounting according to the mixed model may give rise to 

discretionary interpretations that assumedly are going to be 

exploited by the politicians in order to affect the financial 

reporting. A part of the discretion that is used in the earnings 

management is assumed to occur in the pension management of 

the defined benefit pension plans. 

Aim The aim of the study is to explain the municipalities’ choice of 

management of the defined benefit pension plans. 

Method A deductive approach has been used in the study to identify 

different theoretical relationships between the pension 

management and pension accounting. The study's design was 

based on providing a new insight into accounting research. To 

achieve this, twelve hypotheses were formulated and later tested 

using the statistical analysis. 

Conclusions The study has shown that the variable profitability has been 

significant in the overall analyzes. This has led to the hypothesis 

that income smoothing could be used as to explain the 

municipalities’ choice of pension management. The variables 

population size and population change have also been shown to 

affect the choice of pension management. Doing the logistical 

regression with all the variables was however problematic. 

Therefore, the hypotheses on population size and population 

change have been rejected for the time being. The hypotheses 

that were designed have been interchangeable at different points 

between positive accounting theory and institutional theory, 

which has led to a more detailed explanation. They are therefore 

considered to have contributed each in its own way to explain 

the choice of pension management. 

Key words Big bath, earnings management, full funding model, income 

smoothing, Institutional Theory, mixed model, pension 

accounting, pension management, Positive Accounting Theory  

  



 

 

Sammanfattning 

Titel Kommuners val av pensionsförvaltning – En studie av den 

kommunala pensionsredovisningen 

Författare Berenice Torres Bahamonde och Boris Topic 

Handledare Torbjörn Tagesson 

Inledning Svenska kommuners verksamhet betecknas som säregen. Till 

detta hör att kommunerna skiljer sig från den privata sektorn i 

avseende på målsättning och utförande. En utav de särdrag som 

finns inom kommunerna är deras redovisning av pensionerna 

som skall ske enligt blandmodellen. Ett flertal studier har lyft 

upp farhågor om att redovisningen enligt blandmodellen anses 

leda till diskretionära tolkningsutrymmen som troligtvis kommer 

utnyttjas av politikerna i syfte att påverka redovisningen. En del 

av de diskretionära åtgärder som antas vara möjliga är 

pensionsförvaltning av de förmånsbestämda pensionerna. 

Syfte Studiens syfte är att förklara kommunernas val av förvaltning av 

de förmånsbestämda pensionerna. 

Metod En deduktiv ansats har använts i studien för att kartlägga de 

olika teoretiska förhållandena mellan pensionsförvaltning och 

pensionsredovisning. Studiens utförande grundar sig i att tillföra 

en ny inblick i redovisningsforskningen. För att åstadkomma 

detta har tolv hypoteser sammanställts och prövats utifrån den 

statistiska analysen.  

Slutsatser Studien har visat att variabeln lönsamhet har varit signifikant 

inom samtliga analyser. Detta har lett till att hypotesen om 

resultatutjämning har använts som en förklaring till 

kommunernas val av pensionsförvaltning. Variablerna 

befolkningsstorlek och befolkningsförändring har även de visat 

sig påverka valet av pensionsförvaltningen. I den logistiska 

regressionen har det dock varit problematiskt att införa samtliga 

variabler i samma modell. Därför har hypoteserna om 

befolkningsstorlek och befolkningsförändring förkastats 

tillsvidare. Hypoteserna som utformades har stundom växlat 

mellan positiv redovisningsteori och institutionell teori för att på 

så vis ge en mer utförligt förklaring. De anses därför ha bidragit 

var på sitt sätt till att förklara valet av pensionsförvaltningen. 

Nyckelord Blandmodell, earnings management, fullfonderingsmodell, 

institutionell teori, pensionsförvaltning, pensionsredovisning, 

positiv redovisningsteori, reningsbad, resultatutjämning.  

 



 

 

Förord 

 

Examensarbete i kommunal redovisning visade sig vara ett omfattande, spännande och 

lärorikt arbete. Möjligheten att få lära känna kommuner på djupet ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv har givit oss stor inblick i hur kommuner samverkar och 

agerar. En kunskap vi hoppas ha nyttja av i våra framtida arbeten. 

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Torbjörn Tagesson för engagemanget 

och hjälpen han har givit oss i form av rådgivning. Ett stort tack riktas självfallet till vår 

familj och vänner som utgjorde ett viktigt stöd under hela processen. 
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Definitioner 

Begrepp som används i uppsatsen definieras enligt följande:  

Avgiftsbestämd pension är planer där företagets rättsliga eller informella 

förpliktelser begränsas till ett överenskommet belopp 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Pensionernas 

storlek beror således på det belopp som arbetsgivaren 

har kommit överens om att betala till 

försäkringsföretaget. Vid avgiftsbestämda planer är 

det den anställde som bär de framtida riskerna och 

investeringsriskerna av hur förräntningen av 

pensionerna kommer att utvecklas, samt om de 

investerade tillgångarna kommer vara tillräckliga för 

att ge den förväntade ersättningen vid 

pensionstillfället. (FAR, 2005) 

Balanskravet  är ett krav på att de löpande intäkterna ska täcka de 

löpande kostnaderna, vilket medför att resultatet skall 

vara positivt. Vid ett negativt resultat skall det 

negativa resultatet återställas senast inom tre år, om 

det inte föreligger särskilda skäl som förhindrar 

kommunen från att göra det. Bestämmelsen finns i 

lagen om kommunal redovisning 4 kap. och i 

kommunallagens 8 kap. (SFS 1997:614: SFS 

1991:900)  

Diskretionära periodiseringar ”[…] är periodiseringar vilka uppkommer som en 

följd av transaktioner som har genomförts eller den 

redovisningsmässiga hanteringen som valts för att 

styra resultatet” (Donatella, 2012,s 24) 

Diskretionära åtgärder är åtgärder som kan företas inom det diskretionära 

tolkningsutrymmet för att påverka det finansiella 

resultatet.
1
 

Förmånsbestämd pension är planer där arbetsgivaren har en förpliktelse att 

tillgodose en överenskommen ersättning till 

nuvarande och tidigare anställda. Arbetsgivaren bär 

därmed de framtida riskerna och investeringsrisken av 

hur avkastningen på de förvaltade medlen utvecklas 

och om medlen räcker för att tillgodose den 

överenskomna ersättningen arbetsgivaren gjort till 

arbetstagarna. (FAR, 2005) 

                                                 
1 Egen tolkning av ”discretion” så som det har beskrivit av Mezias (1990) och Stalebrink (2007) 



VI 

 

Kommunal redovisningslag synonym till lag (1997:614) om kommunal 

redovisning (prop. 1996/97:52). Lagen trädde i kraft 

1998, men dess verkningar var avsedda att börja gälla 

först från och med år 1999 för kommuner och år 2000 

för landsting. 

OLS regression är regressionsanalys som använder sig av den 

minstakvadratmetoden, där initialerna står för 

”Ordinary Least Square regression” (Djurfeldt & 

Barmark, 2009, s 59.) 

 

Följande begrepp används med samma definition som Rådet för Kommunal 

Redovisning har angivit i rekommendationen 7.1.: 

”Ansvarsförbindelse  pensionsförpliktelser som inarbetats före 1998 vilka 

redovisas bland ansvarsförbindelser 

Avsatt till pensioner  pensionsförpliktelser som inarbetats från och med 1998 

och skall redovisas på balansräkningens passivsida 

Pensionsförpliktelse  juridiskt bindande utfästelse till anställd eller 

förtroendevald att efter anställningens slut betala 

ersättning (pension). 

Pensionsmedel  tillgångar som enligt särskilt beslut förvaltas för att i 

framtiden användas för utbetalning av pensioner. 

Totala pensionsförpliktelser   summan av avsatt [-a medel] till pensioner och 

ansvarsförbindelser 

Återlånade medel skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och 

förvaltade pensionsmedel, angivna till marknadsvärde.” 

(Rådet för Kommunal Redovisning, 2006) 
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1. Introduktion 
 

”MACHIAVELLI: Ni säger att budgeten är en ram; 

ja, men en töjbar ram som kan utvidgas efter behag. 

Jag skall alltid vara inom den, aldrig utanför. 

MONTESQUEIU: Vad vill ni säga? 

MACHIAVELLI: Är det jag som skall lära er hur det 

går till också i länder som har drivit apparaten 

kring budgeten till högsta fulländning? 

Fulländningen består just i att kunna de fina knepen 

för att slinka ut ur ett system av begränsningar, som 

blir rent fiktivt i praktiken. […]” 
(Joly, 1864/1994, s 146) 

 

Texten ovan inleder hur den offentliga förvaltningen kan manipuleras i syfte att invagga 

folk i tron att makthavarna gör sitt yttersta för att organisera och sköta den offentliga 

ekonomin. Själva grunden för det statsskick som Joly presenterar är en demokratisk 

ordning, där folket har kontroll och insyn av den offentliga verksamheten, men där 

makten utmynnar i manipulationen som politikerna utövar över befolkningen. Den 

fiktiva berättelsen som presenteras ovan är relativt nära kopplad till några av de 

incitament som står bakom politikers val av redovisningsmetoder (Zimmermans, 1977; 

Falkman & Tagesson, 2008; Näsi & Vinnari, 2008; Pilcher & Van der Zahn, 2010; 

Donatella, 2011; Donatella, 2013). 

Politikernas vilja att påverka redovisningen förklaras av Donatella (2011; 2012) utifrån 

synen på att politikerna vill jämna ut resultaten, och i situationer där ett negativt resultat 

förekommer kunna försämra resultatet ännu mer för att på det viset garantera sig ett 

positivt resultat det kommande året. Incitament bakom deras vilja att påverka resultatet 

är i överensstämmelse med vad som har förklarats utifrån Watts och Zimmermans 

(1990) positiva redovisningsteori och undersökningen av de svenska kommunerna som 

har gjorts av Stalebrink (2007). 

Beroende på vad politikerna har i åtanke och kommunernas situation, kommer det att 

vara skillnad mellan kommuner beträffande vad som framhålls i redovisningen. Den 

påverkan som politikerna kan utöva med hjälp av redovisningen har diskuterats av 

Tagesson (2007) och Donatella (2011; 2012; 2013). Däri har diskussionen handlat om 

övergången till en redovisningsmodell som rör sig mer mot de bokföringsmässiga 

grunderna än den tidigare. Följderna av redovisningen enligt de bokföringsmässiga 

grunderna har befarats underlätta för beslutsfattarna att påverka redovisningen. Enligt 

Donatella (2012, s 9) förklaras övergången till bokföringsmässiga grunder från de 

tidigare kassamässiga grunderna vara anledningen till att politikerna har fått mer 

manöverutrymme inom redovisningen. Tagesson (2007, s 7) anser dock att övergången 

till bokföringsmässiga grunder vara motiverad av syftet att ta fram en mer 

användarvänlig och lätthanterlig redovisning. 
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Det som generellt gör det möjligt för beslutsfattarna att påverka utformningen av 

redovisningsrapporterna är periodiserings antaganden som görs med hjälp av 

redovisningsvalen. De val som görs är således hänförliga till: värdeantaganden, 

periodiseringar samt förvaltningen av organisationens medel (Donatella, 2012; 2013). 

Pensionskostnaden är blott en av posterna som påverkas av dessa faktorer. Denna 

kostnad utgörs av ett flertal komponenter (FAR, 2013). Pensionskostnaden fastställs 

nämligen genom att summera: årets kostnader för pensionspremier, utbetalda pensioner, 

värdeförändring av pensionsskuld, nyintjänade pensioner, årets kostnad för 

försäkringsavgifter, avsättning till pensionsstiftelser, avkastningsskatt på pensionsmedel 

och särskild löneskatt. Detta belopp minskas sedan med gottgörelsen som kommunen 

får från pensionsstiftelsen (ibid.).  

Premierna och kostnaderna som betalas avser den avgiftsbestämda delen av pensionerna 

(FAR, 2013). Detta innebär att de förmånsbestämda pensionerna påverkar utfallet av 

årets pensionskostnader endast till en viss del. Den pensionsskuld som skuldförs går att 

hänföra till de förmånsbestämda pensionerna, då det är dessa som arbetsgivaren skall 

förvalta fram tills att pensionsförpliktelserna har upphört. Storleken på pensionsskulden 

bestäms utifrån intjänade pensionsrätter samt aktuariella antaganden om framtiden 

(Klumpes & Whittington, 2003, s 176). När skulden sedan sätts i proportion till den 

slutliga summan diskonteras den med hjälp av kalkylräntan för att skuldens storlek skall 

kunna bestämmas vid bokslutet (Stjernborg, 2007, s 5). Därför beror kostnaderna från 

värdeförändringen, som är hänförliga till förändringen av pensionsskulden, på 

kalkylräntans storlek. Ju högre kalkylräntan är desto lägre kommer pensionskostnaderna 

att vara och desto högre resultat kommer att redovisas (Klumpes & Whittington, 2003, s 

185). Motsatt förhållande uppstår när kalkylräntan sjunker. En viktig del att påpeka är 

att det är endast de förmånsbestämda pensionerna som kommunen faktisk råder över. 

De avgiftsbestämda pensionerna kan inte påverkas på samma sätt, då de utgör en 

förutbestämd kostnad (FAR, 2005). 

Pensionsredovisningen i de svenska kommunerna har dock ett ytterligare karaktärsdrag. 

Detta kan hänföras till införandet av lagen om kommunal redovisning och den s.k. 

blandmodellen som introducerades tillsammans med revideringen av kommunallagen 

(Brorström, Falkman, Haglund, & Lagebro, 2000, 43). Innebörden av lagen om 

kommunal redovisning var att pensionsskulden och dess redovisning delades i två delar. 

Pensionerna som intjänats under perioden fram till 1998 skulle redovisas som kostnader 

först när de utbetalades, dvs. redovisningen av denna del skulle ske enligt kassamässiga 

grunder (Donatella, 2013, s 37). De resterande pensionsrätter, som intjänats från 1998 

och framåt, skulle redovisas som avsättningar. Detta innebar att redovisningen av 

pensionerna som intjänats efter 1998 skulle ske enligt bokföringsmässiga grunder 

(ibid.). Då de två metoderna skiljer sig åt har detta gett upphov till namnet 

”blandmodell”.  

Det bakomliggande syftet till införandet av blandmodellen, angavs i förarbetena vara att 

tvinga kommunerna att spara reserver för att täcka pensionsskulden, samt att bidra till 

en mer enhetlig kommunal redovisning. (prop. 1996/97:52, ss 9 och 37). Därtill ville 

regeringen även uppnå ekonomisk balans i kommunerna (prop. 1996/97:52, s 93). 

Regeringen tog därför ett ställningstagande som motsatte sig den gällande 

redovisningspraxis och de rekommendationer som tillämpades vid den tiden. Innan 
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införandet av lagen hade större delen av kommunerna redovisat pensionsskulden som 

avsättningar utan att ha haft någon täckning för dem. 

Kommunernas redovisning visar idag brister i enhetlighet då redovisningen enligt 

blandmodellen blir snedvriden (Brorström, 1997, ss 93-100; Donatella, 2013, s 37; 

Brorström, Falkman, Haglund, & Lagebro, 2000, s 34). Vidare anses inte 

blandmodellen vara förenlig med god redovisningssed, eftersom den inte uppfyller 

kravet på att ge en rättvisande bild av årets prestationer.  

Förklaringen till detta är att värdeförändringen av pensionsskulderna som tjänats in 

innan 1998 inte tas med i beräkningen av pensionskostnaden (Lagebro, 2007). Detta 

sker på grund av att ansvarsförbindelser ligger utanför balansräkningen. I vissa fall har 

kommunerna dock lyft upp delar av dessa ansvarsförbindelser genom att göra 

avsättningar och därmed skapa reserver som täcker dem (Donatella, 2011, ss 84-85).  

Avsättningar är en typ av intern pensionsreserv som kommuner kan tillskapa sig vid 

överskott för att bemöta framtida pensionsutbetalningar (Björnson et alt, 2005). De 

andra alternativen som har diskuterats inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 

har varit tryggandet av pensionsutbetalningar med hjälp av pensionsstiftelser och 

pensionsförsäkringar. Samtliga alternativ innebär olika ekonomiska utfall vad avser 

finansiering och kostnadsföring. Sammanfattningsvis kan de indelas i två grupper, där 

tillskapandet av egna medel i balansräkningen betraktas som en intern 

pensionsförvaltning, medan pensionsförvaltningen med hjälp av en pensionsstiftelse 

eller ett försäkringsbolag betraktas som en extern pensionsförvaltning. 

För närvarande finns det inga direktiv inom kommunal redovisningslag eller 

rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning som har till syfte att förklara 

hur pensionskostnaden skall beräknas och hur den ska redovisas (Stjernborg, 2007, s 

35). Därmed framstår den kommunala pensionsförvaltningen svår att överblicka utifrån 

vad som utlämnas i årsredovisningarna.  

 

1.1. Problemdiskussion 

En nära relaterad redovisningsmodell till blandmodellen hittas i Zimmermans artikel, 

”The Municipal Accounting Maze - An analysis of Political Incentives” (1977),. 

Redovisningsmodellen som nämns i Zimmermans artikel heter ”modified accrual basis 

accounting”, där kassamässiga och bokföringsmässiga grunder kombineras i en enad 

redovisning. Zimmerman relaterar detta till förekomsten av diskretionära utrymmen 

som tillåter politikerna påverka den generella redovisningen (ibid., s 112).  

”Modified accrual basis accounting” stämmer bra överens med vad blandmodellen har 

förklarats innebära (Stalebrink, 2007; Donatella, 2011; Donatella 2012, Donatella, 

2013). Redovisningen enligt blandmodellen har även förklarats av Donatella (2011; 

2013) bidra till att underlätta för kommuner att utjämna sina resultat. Donatella har i 

sina studier dessutom förklarat skillnaderna mellan de olika formerna av earnings 

management, dvs. användning av det diskretionära tolkningsutrymmet för att påverka 

redovisningen (ibid.). Enligt Donatella (2012, s 10; 2013, s 16) kunde earnings 

management ske med hjälp av hur transaktionerna strukturerades och vid uppställningen 
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av redovisningen. Dessa två former betecknas som riktig och artificiell form av earnings 

management. I den första formen, riktig earnings management, påverkas resultaten med 

hjälp av hur transaktionerna struktureras, medan den andra formen, artificiell earnings 

management, används tolkningsutrymmet inom redovisningen för att påverka resultatet. 

Eftersom den första formen förklaras vara svår att granska är det den andra formen som 

har behandlats mest inom forskningen. Det är därför slående att utgångspunkten som 

Donatella använde sig av vid sin studie av balanskravet och dess konsekvenser, i 

rapporten ”Spara i goda tider: För en stabil kommunal verksamhet” (Donatella, 2011), 

sammanhängde mycket med undersökning av den riktiga formen av earnings 

management. Studien betraktade nämligen hur kommunerna redovisade en serie av 

jämförelsestörande poster, avsättningar och andra resultatpåverkande poster (Donatella, 

2011 s 81). Bland faktorerna som tillhörde de jämförelsestörande posterna fanns 

avsättningar till pensioner som intjänats innan 1998. Följdstudier var fördjupningar i 

ämnet och syftade till att förklara hur och varför kommunerna använde sig av olika 

strategier för att påverka redovisningen (Donatella, 2012; 2013). Av det som har 

uppmärksammas i Donatellas studie har utgångspunkten varit faran som finns för att 

politikerna skall använda sig av de olika förfarande och tolkningsalternativ i syfte att 

påverka redovisningen. Detta är givetvis ett synsätt som är förenlig med hur 

redovisningen förklaras enligt den positiva redovisningsteorin (Deegan & Unerman, 

2011). Grundidén som Donatella (2011) använder sig av är att det är agentens strävan 

att förverkliga egna intressen som leder till att agenten påverkar redovisningen. Denna 

grundsyn är starkt relaterad till hur Watts och Zimmerman har beskrivit agentens 

påverkan på redovisningen (1978;1990). 

Inom den nationella forskningen har den kommunala redovisningen även behandlats av 

andra forskare (Falkman & Tagesson, 2008; Collin et al, 2009, Tagesson Klugman & 

Ekström, 2013). Det som har påpekats är att de kommunala årsredovisningarna har flera 

brister, samtidigt har det visat sig finnas stora avvikelser vad gäller tilläggsupplysningar 

som kommuner ska informera om enligt Rådet för Kommunal Redovisnings 

rekommendationer (Falkman & Tagesson, 2008). Detta har uppfattats som en möjlig 

strategi från politikernas sida att framställa önskvärda resultat på hur förvaltningen inom 

kommunerna har varit under deras styre. Antagandet som görs här grundar sig givetvis 

på att redovisningen har påverkats på ett medvetet sätt. Detta är relaterat till agentteori 

som har använts i flera studier för att förklara den kommunala redovisningen 

(Stalebrink, 2007; Falkman & Tagesson, 2008; Collin et al., 2009; Donatella 2011). 

Förklaringar som görs till varför politikerna ägnar sig åt att påverka redovisningen har i 

dessa studier utgått från incitamenten som Downs (1957) och Zimmerman (1977) 

förklarat i sina studier. Till viss del kan detta även relaterats till Stiglers (1972) 

beskrivning av den politiska konkurrensen som utgår från den klassiska ekonomiska 

teorin och det som förklarades av Downs (1957).  

Studier av den kommunala pensionsförvaltningen har även förekommit inom andra 

forskningsområden som väcker intresse för att utreda sambandet mellan förvaltning och 

redovisning. Ett exempel på detta har varit Jennergrens studie (2000), som syftade till 

att förklara balanskravets och blandmodellens inverkan på den kommunala 

redovisningen. Utgångspunkten som togs i denna studie var att undersöka den påstådda 

interna fonderingen av pensionssparandet, med vilken kommunens tillgångar skulle öka. 

Detta följer av det uttalade syftet i propositionen till lagen om kommunal redovisning, 

som förklaras enligt följande: 
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”Sparandet för framtida pensionsförpliktelser väntas successivt öka. 

Betydande tillgångar kommer att ackumuleras i kommuner och landsting 

fram till år 2030 till följd av införandet i kommunallagen av krav på 

ekonomisk balans och krav på redovisningsmässiga avsättningar till 

framtida pensioner.” (prop. 1997/98:52, s 9) 

Jennergren har förklarat i studien att balanskravet tillsammans med blandmodellen 

potentiellt skulle leda till att en inre pensionsstiftelse byggdes upp av kommunerna för 

att trygga de förmånsbestämda pensionerna som intjänats före 1998 (Jennergren, 2000, s 

18). Orsaken bakom uppbyggandet av interna pensionsstiftelser angavs vara de höga 

kostnaderna som den externa pensionsförvaltningen medförde. Jennergrens tanke 

bygger på att en pensionsstiftelse inom kommunen är mer fördelaktigt, speciellt då en 

inre pensionsstiftelse är skattebefriad från avkastningsskatten, vilket därmed innebär ett 

billigare alternativ för kommunernas pensionsförvaltning. 

I USA har en annan forskning sökt förklara och identifiera de metoder som delstater i 

USA använder sig av för att balansera sina budgeter (Petersen, 2003). En av metoderna 

som tas upp i delstaternas försök att balansera budgeterna är relaterad till hur 

pensionsförvaltningen har hanterats. Det förklaras i Petersens studie att användningen 

av de diskretionära åtgärderna har varit relaterad till delstaternas försök att jämna ut det 

ekonomiska utfallet över en längre tidsperiod. Antaganden bakom orsaken till varför 

delstaterna använt sig av resultatutjämningsstrategier ansågs vara att begränsa behovet 

av framtida ändringar på skatte- och verksamhetsnivå. Bland de åtgärder som påpekades 

i studien fanns även pensionsförvaltningen där återlåningen tvingade delstaterna, som 

exempelvis delstaten Illinois, att lägga ut obligationslån till försäljning för att täcka 

budgetgapet (ibid., s 573). I många avseende kan Petersens studie relateras till de 

begränsningar i den yttre miljön som påverkar hur en organisation handlar. Studier som 

har sin utgångspunkt i att förklara hur organisationer anpassar sig till inre och yttre 

faktorer är relaterade till den institutionella teorin, som grundar sig på DiMaggio och 

Powells undersökningar från 1983 (Deegan & Unerman, 2011, s 361). Den 

institutionella teorin har emellertid förklarats vara kontextuellt bunden till en viss 

situation, medan positiv redovisningsteori är mer abstrakt (Collin et al, 2009, s 164). 

Vikten av den institutionella teorin kan därför förklaras i hur väl den förklarar 

organisationens redovisningsval utifrån ett större sammanhang. Därför kommer en 

högre grad av kontextuell information sannolikt att bidra till en bättre förklaring av 

relationerna, än om studien enbart hade använt sig av den positiva redovisningsteorin. 

Av det nämnda kan det konstateras att få studier har grundligt behandlat förvaltningen 

som en del av redovisningsvalet, s.k. earnings management. De olika incitamenten till 

varför politikerna vill påverka redovisningen har berörts främst från redovisningsvalet 

vilket gör att de ger en mager bild av andra åtaganden som politikerna har till sitt 

förfogande. Eftersom denna studie har som avsikt att bidra till forskningen samt utöka 

diskussionen om den kommunala redovisningen kommer ett mer begränsat område att 

belysas. Det område som än inte har behandlats närmare är pensionsförvaltningens 

påverkan på den kommunala redovisningen. Inom pensionsredovisningen har 

blandmodellen inneburit att det har väckts oro för att politikerna kommer ha incitament 

att utnyttja sig av det diskretionära tolkningsutrymmet som finns vid 

kostnadsperiodiseringen av pensioner. Däremot har det inte framlyfts någon entydig 
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förklaring till hur pensionsförvaltningen påverkar det redovisade utfallet. För att 

undersöka detta informationsgap formuleras följande fråga:  

Hur hanterar kommunerna förvaltningen och kostnadsföringen av de förmånsbestämda 

pensionerna? 

 

1.2. Syfte 

Studiens syfte är att förklara kommunernas val av förvaltning av de förmånsbestämda 

pensionerna. 
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1.3. Uppsatsens fortsatta disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sju delar. Syftet med uppdelningen är att ge läsaren en tydligare 

bild av uppsatsens olika delar. Nedanför förklaras uppsatsens fortsatta disposition. 

  

Diskussion 

I det sista kapitlet diskuteras studien utifrån en sammanfattning av undersökningen, som följs av 
slutsatser. Kapitlet avslutas med kritik mot det egna arbetet samt förslag till vidare studier. 

Analys 

Analysen av den empiriska datan presenteras i form av den beskrivande statistiken, korrelationen och 
den logistiska regressionen. Kapitlet avslutas med hypotesprövningen. 

Empirisk metod 

Kapitlet om empirisk metod förklarar tillvägagångsättet som har använts vid insamlingen och 
bearbetning  av den empiriska datan. 

Teori 

Teoridelen ger en presentation av de valda teorierna som har använts i uppsatsens 
hypotesformulering och analys av empiriska data.  

Institutionalia 

Detta kapitel ämnar förklara de olika alternativ av pensionsförvaltning kommunerna har till sitt 
förfogande. 

Metod 

I detta kapitel förklaras studiens utgångspunkter och motiveringen till de teorier som har använts i 
uppsatsen.  
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2. Metod 

I detta kapitel förklaras studiens utgångspunkter och motiveringen till de teorier som 

har använts i uppsatsen.  

 

2.1. Studiens utgångspunkter 

För att förklara varför kommuner väljer olika alternativ vid pensionsförvaltningen börjar 

studien med utgångspunkt i tidigare studier som är av relevans. Utgångspunkten är att 

besvara studiens syfte utifrån redovisningsteorier. Teoriernas grundpremisser används 

för att formulera hypoteser som skall förklara förvaltningsvalet. Därefter undersöks 

relationen som presenterats i hypotesformuleringarna med hjälp av en statistisk 

undersökning av den empiriska datan. Detta sätt att förhålla sig till det undersökta 

objektet följer således en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2011, ss 11-13).  

Ordningen enligt denna ansats är därför på förhand bestämd, vilket innebär att 

teoripresentationen följs av hypotesformulering, för att därefter följas upp av analysen 

av orsakssambanden som har fastställt i hypoteserna (Bryman & Bell, 2011, s 151). 

Avslutningsvis följer en diskussion om huruvida teorierna som valts har varit relevanta 

som verktyg för att förklara pensionsförvaltningen, om operationaliseringen har lyckats 

fånga upp de effekter som hypoteserna avsåg att förklara, samt andra begränsningar som 

har påverkat undersökningen. Eftersom studiens utformning är begränsad till att vara 

strikt styrd av färdiga strukturer medför detta att risken är stor att väsentliga delar 

förbises (ibid., ss 11-13). Undantag finns dock, exempelvis har undersökningar med en 

deduktiv ansats visat sig ge förvånande upptäckter i situationer där studier har 

observerat brister i de gällande teorierna (ibid., ss 12-13). Detta gör att utvärderingen av 

studiens hypoteser och dess premisser är en viktig del av uppsatsen. Slutsatserna skall 

därför ämna fylla de luckor som har förekommit i tidigare forskningen och teorierna 

genom att ge förslag till vidare forskning. 

 

2.2. Etiska aspekter 

Denna uppsats berör data som är hämtad från offentliga källor, vilket innebär att 

informationen inte kan anses vara sekretessbelagd. Vid fall då myndigheter ger ut 

sekretessbelagd information kan detta leda till missbruk av informationen och därför 

skall en skadeprövning göras (Vetenskapsrådet, 2011, ss 67-68). En del av det som 

förklaras som forskningsetiken är just att göra undersökningar bakom den 

informationen som framläggs i en studie och dess verkningar. Det är viktigt att 

informationen om varje ny forskning granskas utifrån det sannolika värdet av 

kunskapen som studien kan tillföra och riskerna för att någons integritet kränks (ibid., s 

45). Även om denna studie har utförts med hjälp av material som har hämtats från 

offentliga källor och någon skadeprövning inte behövts kvarstår problemet med att 

information om de enskilda kommunerna med lätthet kan avidentifieras vid en 

repetition av studien. Anonymitetskravet som Vetenskapsrådet ställer (ibid., s 67) har 
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inte kunnat följas helt ut. Därför har resultatet i studien presenterats på ett sådant sätt att 

ingen enskild kommun kan bli identifierad.  

Avsikten bakom studien är att använda informationen för besvarandet av uppsatsens 

syfte. Därmed ligger det inte i studiens syfte att framlägga karaktärsdrag av ett typiskt 

styre eller en speciell kommun. Resultatet av studien som eftersöks skall vara 

generaliserbar för samtliga kommuner. 

Inom studien har det även tagits hänsyn till Robert Merons CUDOS-krav 

(Vetenskapsrådet, 2011, ss 16-18). Enligt de nämnda kraven fattades beslutet tidigt om 

att forskningsresultatet skulle publiceras, att forskningen skulle baseras på ett 

vetenskapligt tillvägagångssätt, samt att motiven till forskningen skulle vara baserade 

enbart utifrån synen på att tillföra ny inblick inom redovisningsforskning 

(Vetenskapsrådet, 2011, s 17). Kravet på organiserad skepticism, dvs. kritisk tänkande, 

har följt igenom hela uppsatsen. Därmed har en ansträngning gjorts för att lyfta upp 

brister som kan leda till att undersökningens resultat tolkas på ett felaktigt sätt.  

 

2.3. Val av teori 

Uppsatsens syfte är att förklara kommunernas val av förvaltning av de förmånsbestämda 

pensionerna. Utifrån detta har grunden tagits från tidigare studier inom liknande 

undersökningsfält. De tidigare studierna inom kommunal redovisning har visat att 

positiv redovisningsteori har varit en utav de dominerande teorierna i 

undersökningsfältet (Stalebrink, 2007; Falkman & Tagesson, 2008; Collin et al., 2009; 

Donatella 2011).  

Med utgångspunkt i Donatellas undersökning (2013) har en parallell dragits till de 

politiska incitament, som har förklarats av både Downs (1957) och Zimmerman (1977). 

Downs förklaring av politiknas incitament har utgått från antagandet om att politikerna 

agerar utifrån förutsättningar som leder till att de blir omvalda och förbättrar sin 

ställning (ibid., s 14). Spår av dessa teorier syns i Watts och Zimmermans (1978; 1990) 

positiv redovisningsteori, PAT.  

Som ytterligare ett steg i att förklara den kommunala redovisningspraxisen har studien 

även tagit hänsyn till den politiska konkurrensen. Däri har Siglers (1972) beskrivning av 

den politiska konkurrensen ansetts vara nära relaterad till de politiska incitamenten som 

förklarades av Downs (1957) och Zimmerman (1977). Beroende på hur den politiska 

konkurrensen ansågs påverka politikernas beslut har den politiska konkurrensen 

betraktats med hjälp av Ranneys index (Baber, 1983) samt ”district-level indicator ” 

(Holbrook & Van Dunk, 1993; Shufeldt & Flavin 2012). Förklaringen till de incitament 

som antogs påverka agenternas handling har inom den positiva redovisningsteorin 

förklarats med hjälp av agentteorin (Deegan & Unerman, 2011, ss 255-260). Eftersom 

den positiva redovisningsteorin har sina rötter i den klassiska ekonomiska teorin och 

den effektiva marknadshypotesen är detta inte så överraskande. Detta gör dock att de 

flesta förklaringar som görs med hjälp av positiv redovisningsteori tenderar att förklara 

redovisningens utformning som en konsekvens av de strategiska valen som görs av 

agenten (ibid.).  
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För att komplettera den positiva redovisningsteorin har den kombinerats med den 

institutionella teorin. Kombinationen av de två nämnda teorierna har även förslagits av 

Deegan och Unerman (2011), eftersom de anses komplettera varandra. I de tidigare 

undersökningarna där den positiva redovisningsteorin använts tillsammans med den 

institutionella teorin har studien berikats med en mer omfattande förståelse (Mezias, 

1990; Falkman & Tagesson, 2008; Colin et al, 2009). Kombinationen av de två nämnda 

teorierna har använts här för att berika undersökningen genom att introducera synen på 

att redovisningen påverkas av kommunernas organisatoriska form och omvärldens 

påverkan på den.  

Till sin början avsåg den institutionella teorin att förklara hur organisationerna tog 

rationella beslut och utformades efter inre och yttre faktorer (DiMaggio & Powell, 

1983). Det är i forskningen som gjordes efter introduktionen till teorin som 

tillämpningen av teorin har övergått från att enbart förklara hur organisationer 

påverkades av yttre och inre faktorer, till att även försökt förklara hur redovisningsvalet 

är beroende av organisationens processer (Carruthers, 1995).  

I problemdiskussionen har det redan påpekats att institutionell teori är kontextuellt 

bunden till vissa omständigheter som råder och saknar förklaringar för de strategiska 

valen agenten företar (Collin et al, 2009, s 164). Detta innebär att en kombination av de 

två teorierna bör ge ett bredare omfång av möjliga förklaringar. 
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3. Institutionalia 

I detta kapitel ges en förklaring av de ekonomiska effekter som varje förvaltnings typ 

innebär samt den påverkan valen av pensionsförvaltning har på redovisningen. 

 

3.1. Förvaltning av pensionsmedel  

För att beräkna pensionsskulden enligt det kommunala pensionsavtalet använder sig 

kommunerna av riktlinjerna för beräkning av pensionsskulden som rekommenderades 

av SKL år 2007, därav namnet RIPS 07 (Stjernborg, 2008, ss 16-17). Däri förklaras 

pensionsskulden vara summan av de pensionsavsättningar som kommunen har gjort för 

varje kommunalanställd (Stjernborg, 2007, ss 5-6). Det är den förmånsbestämda delen 

som svarar för pensionsuppbyggandet i form av avsättningar på skuldsidan. 

Pensionsskulden utgörs av utbetalningsflödet av samtliga framtida pensionsrätter som 

diskonteras till nuvärdet. Pensioner som har intjänats före 1998 undantas från denna 

regel. De skall enligt kommunal redovisningslagen redovisas som ansvarsförbindelser, 

vilket innebär att de kostnadsförs när de utbetalas. Därmed tas inte hänsyn till 

värdeförändring av pensionsförpliktelserna som ligger inom linjen och det sker inte 

heller någon värdesäkring för denna del av skulden. Det innebär att 

pensionskostnaderna kan bli sporadiska mellan de olika åren. 

Frågan som har ställts av flera kommuner har varit om de kan bygga upp reserver för att 

jämna ut pensionsutbetalningarna som är orsakade av pensioner som har intjänats innan 

1998 (Björnson et al., 2005). I cirkulären ”Olika sätt att hantera tillgångar för 

pensionsförpliktelser” ger Sveriges Kommuner och Landsting tre alternativ som 

kommuner kan använda sig av för uppbyggandet av pensionsreserver. Dessa alternativ 

är: 

1. Tillskapande av medel i egen balansräkning 

2. Pensionsstiftelser 

3. Tjänstepensionsförsäkring 

Frågan om vilket alternativ som är lämpligt är upp till varje kommun att bestämma 

(Björnson et al, 2005). Till avgörandet hör: om kommunen är i stånd att planmässigt 

och konsekvent sätta av medel för framtida pensionsförpliktelser, om kommunen kan 

handskas med inlåsningseffekten som pensionsstiftelse- och försäkringsalternativet 

medför, samt om kommunen kan handskas med de större kostnader som 

försäkringslösningen medför.  

 

3.2. Förvaltningsformer 

Pensionsförvaltningen är enligt 4 – 6 §§ i tryggandelagen begränsad till de allmänna 

pensionsplaner som har godkänts av den centrala arbetstagarorganisationen (SFS 

1967:531). I det senaste avtalet mellan kommuner och arbetstagarorganisationer, KAP – 

KL, har begränsningar gjorts vad det gäller informationsskyldigheten (SKL, 2005). 
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Avtalet tvingar kommunerna att informera sina anställda om valet av pensions- eller 

fondförsäkringar som avser de avgiftsbestämda pensionsförpliktelserna. I denna fråga 

har arbetstagaren rätt att framföra sin önskan på en valblankett.  

I fråga om förmånsbestämda pensionsförpliktelser föreligger det inte en liknande 

informationsskyldighet gällande valet av pensions- eller fondförsäkring (SKL, 2005). 

Det enda som tas upp är att intjänad pensionsrätt skall räknas om med underlag från de 

årliga förändringarna i prisbasbeloppen. Då inga begränsningar anges i KAP – KL kan 

tolkningen göras e contrario att arbetsgivaren har frihet i sitt val av hur pensionsmedlen 

förvaltas.  

De förmånsbestämda pensionsförpliktelserna har dock reducerats, från att tidigare ha 

utgjort hela tjänstepensionsrätten till att ständigt minska (Stjernborg, 2008, s 11). 

Processen med att bestämma fördelningen av pensionerna i avgiftsbestämd del och en 

förmånsbestämd del har påverkats av de olika kollektivavtalen som har formats genom 

åren. 1998 var det år Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet 

Pacta träffade en överenskommelse med de centrala fackliga organisationerna om ett 

nytt pensionsavtal, PFA 98, där pensionsförpliktelserna skulle indelas i en 

avgiftsbestämd del och en förmånsbestämd del (Jennergren, 2000, s 2). Därefter kom 

KAP – KL som var en överenskommelse där den förmånsbestämda delen av pensionen 

hade inskränkts ännu mer till att endast omfatta pensionsrätter för de löntagare som 

hade en inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp (Stjernborg, 2008, s12). Vid den sista 

överläggningen mellan arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarorganisationerna har 

en överenskommelse träffats om ett nytt pensionsavtal, som är helt avgiftsbestämt 

(Bäck, Lindahl, Neuhaus, & Svensson, 2013). Avtalet börjar gälla från och med den 

första januari 2014. Följaktligen innebär detta att den förmånsbestämda delen från och 

med i år endast utgörs av de pensionsrätter som tjänats in före 2014. 

 

3.2.1. Tillskapande av medel i egen balansräkning 

Tillskapandet av medel i den egna balansräkningen innebär i dess enkelhet att överskott 

från verksamheten läggs undan på ett sparkonto som öronmärkts för uppbyggandet av 

pensionsreserver (Björnson et al., 2005). Ett problem med uppbyggandet av 

pensionsreserver är att överskottet som krävs kommer att framstå i resultaträkningen 

som vinst. För att uppfylla balanskravet kan öronmärkta medel räknas bort från vinsten i 

resultaträkningen. Detta resultat benämns balanskravsresultat och skall förklaras i 

förvaltningsberättelsen.  

Vid utvärderingen av hur förvaltningen av medlen i egen regi har skett bör kommunerna 

även överväga följande faktorer.  

 Medel som förvaltas av kommunen kommer att skapa en finansiell tillgång för 

kommunen (Björnson et al., 2005 ). Denna tillgång kommer inte belastas med 

avkastningsskatt fram till att tillgången har börjat användas för 

pensionsutbetalningar. Dessutom kommer administrationskostnaderna att bli 

lägre vid aktivering av pensionstillgången. Kommunen behöver dock ha en viss 

kompetens för att sköta förvaltningen i egen regi. 
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 Medlen som förvaltas inom den egna regin är inte inlåsta och kan därmed 

komma att användas för andra ändamål (Björnson et al., 2005). Dessa medel 

skall dock redovisas som återlånade medel (Rådet för Kommunal Redovisning, 

2006).  

 När kommunen förvaltar medlen i egen regi behåller kommunen rätten att 

förfoga över hela summan av pensionsmedlen så som den anser lämpligt 

(Björnson et al., 2005). Vid detta förvaltningsalternativ kommer lönebeskattning 

på pensionsmedlen betalas ut först när pensionsutbetalningar har börjat ske. 

Vissa kommuner har valt att skuldredovisa hela pensionsskulden (Björnson et al., 

2005), medan andra har lyft upp delar av pensionsförpliktelserna som har intjänats 

innan 1998 till pensionsavsättningar (Donatella, 2011, ss 84-85). Detta kan det ses som 

en aktiv strategi från kommunen att både säkra framtida pensionsutbetalningarna samt 

att minska resultatet. Innebörden av denna strategi är att pensionsavsättningar måste ha 

en mot post på tillgångssidan, samtidigt som skuldens värdeförändring börjar 

kostnadsföras från det år då ansvarsförbindelsen har lyfts till avsättningar (FAR, 2013).  

 

3.2.2. Pensionsstiftelser 

Finansieringen av pensionsförpliktelser genom pensionsstiftelser är ett annat alternativ 

kommunerna har för att säkra sina pensionsförpliktelser (Björnson et al., 2005). 

Utbetalningen av pensionerna sker dock inte av pensionsstiftelserna. 

Pensionsstiftelserna är endast skyldiga att förvalta kapitalet som arbetsgivaren säkrat 

som en pant för framtida behov. När arbetsgivaren har betalat ut pensionerna till 

arbetstagarna är det först då arbetsgivaren kan vända sig till pensionsstiftelsen för att 

begära ersättning. 

Pensionsstiftelser regleras av lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (SFS 

1967:531). De bestämmelser som finns i lagen reglerar exempelvis: pensionsreservens 

storlek, när arbetsgivaren kan få ersättning för pensionskostnader, hur medlen ska 

förvaltas inom pensionsstiftelsen samt hur återlåningen av medlen som har reserverats 

för framtida pensionsutbetalningar ska ske. 

Fördelen med pensionsstiftelser, från en finansiell synpunkt, är möjligheten till 

återlåning. Återlåningen innebär att arbetsgivaren lånar medel ur stiftelsen mot ställande 

av säkerhet (SFS 1967:531).  

Som ett förvaltningsalternativ innebär pensionsstiftelsen lägre administrationskostnader 

än försäkringslösningen. De administrativa kostnaderna i pensionsstiftelser är ändå 

högre jämfört med om pensionsmedlen förvaltas i egen regi (Björnson et al., 2005). 

Valet av förvaltning genom pensionsstiftelse innebär även ett tidigareläggande av 

löneskatten
2
 samt att avkastningsskatten betalas vid pensionsutbetalning. 

                                                 
2
 Den särskilda löneskatten tas upp redan vid arbetsgivarens betalning av pensionsavgiften till 

pensionsstiftelsen. 
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Jennergren (2000) har förklarat att kommunerna kan kringgå avkastningsskatten
3
 helt 

genom att bygga upp interna pensionsstiftelser. Denna strategi anses vara 

likviditetskrävande och därför endast lämpligt för vissa kommuner. 

 

3.2.3. Tjänstepensionsförsäkringar 

Det tredje alternativet som presenteras här är tjänstepensionsförsäkringen. Här betalar 

arbetsgivaren kontinuerliga inbetalningar för att säkra pensionsförpliktelsen (Björnson 

et al., 2005).  

Regleringen av försäkringsverksamheter i svenska företag sker genom 

försäkringsrörelselagen (SFS 2010:2043). I denna lag definieras 

tjänstepensionsförsäkring under 1 kap. 8 § enligt följande formulering 

”Med tjänstepensionsförsäkring avses livförsäkring som har samband med 

yrkesutövning och där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp 

eller periodiska utbetalningar) är beroende av att en eller flera personer 

uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder samt försäkring som meddelas 

som tillägg till sådana livförsäkringar.”  

(SFS 2010:2043) 

Kommuner kan därför välja att endast trygga en del av pensionsskulden, förutsatt att 

denna del avser en redan intjänad pensionsrätt genom en engångspremie (KPA, 2014). 

Detta innebär således att arbetsgivaren betalar ut en engångspremie och därmed tryggar 

sin pensionsförpliktelse genom en s.k. inlösningsförsäkring. Denna typ av försäkring 

kallas även ”inlösen”.  

De försäkrade medlen är inlåsta enligt försäkringsalternativet, men det överskott som 

byggs upp kan sättas av i en överskottsfond (Björnson et al., 2005). Kommunen kan 

förfoga över överskottsfonden mot en viss avgift, för att på så vis täcka tillfälliga 

likviditetsbehov.  

Skattemässiga effekter av förvaltningen genom en försäkringslösning är samma som för 

en extern pensionsstiftelse (ibid.). Däremot är de administrativa kostnaderna högre. 

Den stora fördelen med pensionsförsäkringar är att de utgör en förpliktelse mellan 

arbetsgivaren och försäkringsbolaget, där försäkringsbolaget övertar ansvaret över 

kapitalplaceringen och värdesäkringen av pensionsskulden (FAR, 2005). Vid försäkring 

av den förmånsbestämda delen av pensionsförpliktelserna sker förvaltning på samma 

sätt som förvaltningen av den avgiftsbestämda delen av pensionerna. 

  

                                                 
3
 Även om pensionsstiftelser är undantagna från bestämmelserna i Inkomstsskattelagen (SFS 1999:1229) 

ska de ändå betala avkastningsskatt på 15 % av ett schablonmässigt bestämt underlag som följer 

bestämmelserna i lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel (SFS 1990:661). 
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4. Teori 

Teorikapitlet presenterar tillämpningen av positiv redovisningsteori och institutionell 

teori som har anpassats till syfte att förklara valet av pensionsförvaltningen från ett 

redovisningsperspektiv. De två teorierna används sedan för att formulera hypoteser om 

varför pensionsförvaltningen sker i olika former.  

 

4.1. Teoribakgrund 

Pensionsförvaltning är inte samma sak som pensionsredovisning, men 

pensionsredovisningen påverkas av hur pensionerna förvaltas. Pensionsförvaltningen 

beror å andra sidan på ett flertal olika förhållanden. I institutionalian förmedlades 

innebörden av de olika förvaltningsformerna. Kommunernas förmåga att bestämma över 

periodiseringen av pensionskostnaderna anses därför vara relaterad till kommunernas 

val av pensionsförvaltning (Donatella, s 2011, s 81). Dessa åtgärder ses som en del av 

det diskretionära tolkningsutrymmet. För att förklara redovisningspraxis i den 

kommunala redovisningen har flera studier använt sig av positiv redovisningsteori, 

PAT, och institutionell teori, IT (Stalebrink, 2007; Falkman & Tagesson, 2008; Collin 

et al., 2009; Tagesson Klugman & Ekström, 2013).  

Initialt börjar både PAT och IT med att fastställa en relation mellan de mätbara variabler 

och de premisser som ämnar förklara redovisningspraxis. Inom den kommunala 

redovisningen har relationen mellan premisserna bakom PAT och IT ställts emot 

följande variabler: storlek, skattebas, partitillhörighet och kommunalskatt (Donatella, 

2011; Tagesson, Klugman & Ekström, 2013). En annan faktor som har använts, 

relaterad till premisserna i den positiva redovisningsteorin, har varit 

befolkningsförändring (Pilcher och Van der Zahn, 2010). Möjligheten att det minsta 

partiet intar makten och hur ofta den politiska majoriteten skiftat har använts av Stigler 

(1972, s 94) som ett argument för att mäta den politiska konkurrensen. Mätningar av 

politisk konkurrens har dock tagit sig olika former, därför har flera olikartade index 

förekommit i studierna om politisk konkurrens (Baber, 1983; Holbrook & Van Dunk, 

1993; Shufeldt & Flavin, 2012). Som ett ytterligare variabel har Collin et al (2009) 

använt sig av storstad som en kontrollvariabel för att förklara skillnader utifrån den 

institutionella teorin. 

Premisserna som relateras till de ovan nämnda faktorerna tar olika utgångspunkter om 

varför en viss företeelse har skett (Collin et al., 2009, s 143). Förklaringar som 

uppkommer vid tillämpning av PAT har sin utgångspunkt i de grundantaganden som är 

knutna till den effektiva marknadshypotesen och agentteorin (Deegan & Unerman, 

2011, ss 256-263). Den centrala delen av PAT är sammankopplad med synen att 

agenten styrs av egenintresse, vilket är ett resultat av relationen mellan den effektiva 

marknadshypotesen och agentteorin som har utvecklats av Jensen och Meckling. 

Egenintresset som agenten antas vara styrd av används som en central punkt vid 

hypotesformuleringar för att därigenom förklara redovisningsval som har använts i 

redovisningspraxis (Watts & Zimmerman, 1979, ss 300-301; Collin et al., 2009, s 142). 
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Redovisningsmetoden blir enligt detta synsätt ett resultat av de kontraktsförhållanden 

som finns mellan agenten och principalen, dvs. mellan ledningen och ägarna (Falkman 

& Tagesson, 2008, s 273). Agentens val av redovisningsmetod anses därför vara 

beroende av de incitament som är relaterade till kontrakten som har upprättats mellan 

agenten och principalen (Mezias, 1990, ss 439-440; Collin et al., 2009, s 149; Pilcher & 

Van der Zahn, 2010, s 305). Vid tillämpning av PAT används incitamenten för att 

beakta förhållandena i situationer som omfattas av: kompensationsvillkoren, 

lånevillkoren, eller politisk synlighet (Collin et al., 2009, s 146).  

Förhållandena i en kommun tar sin utgångspunkt i kommunens organisatoriska form, 

som är en obligatorisk association (Rådet för Kommunal Redovisning, 2011, s 12). 

Invånarna i en kommun har en obligation gentemot kommunen samtidigt som det är just 

invånarna som representerar kommunens ägare. Därmed är det invånarna i en kommun 

som representerar principalen, medan det är politikerna som representerar agenten 

vilken har delegerats uppgiften att sköta kommunens verksamhet (Zimmerman, 1977, s 

118). Politikernas välstånd och ställning är därför beroende av antalet röster de kan 

vinna i valet. Till följd av detta anses politikerna ha incitament för att utnyttja sin 

ställning för att kunna stiga i karriären.  

Argument som förts av Downs (1957., s 138) utgår från antagandet att det som primärt 

påverkar en väljares beslut är inte partiets löfte om framtiden, utan resultatet av hur 

partiet faktiskt verkställt sina tidigare löften. Politikernas förmåga att övertyga väljarna 

om hur de har presterat anses därför vara av större betydelse än löften om framtiden. 

Vidare förklaras det att där politikerna kan agera i egenintresse utan hinder kommer 

deras incitament driva dem att använda sig av redovisningen som ett politiskt verktyg 

för att förmedla hur verksamheten har presterat under deras styre (Falkman & Tagesson, 

2008, 272). 

För att förklara agentens agerande och hur denne påverkar redovisningen använder sig 

PAT av två skilda perspektiv som förklarar användningen av diskretionära åtgärder 

(Watts & Zimmerman, 1990, s 135). Tillämpningen av diskretionära åtgärder kan enligt 

det ena perspektivet gynna agenten samtidigt som den gynnar principalen. Utifrån det 

andra perspektivet kan tillämpningen av diskretionära åtgärder dock endast vara avsedd 

för att gynna agenten på bekostnad av principalen. Då tillämpningar av de diskretionära 

åtgärderna leder till en ökad välfärd för samtliga parter förklaras det vara ett resultat av 

ett effektivt strukturerat kontrakt mellan agenten och principalen (ibid.). I andra 

situationer, där tillämpningen av diskretionära åtgärder leder till ett opportunistiskt 

handlande av agenten, anses kontaktskapandet ha varit bristfälligt och kommer därför 

behöva korrigeras i framtiden. Benämningen på de två synsätten är ex ante respektive ex 

post. 

Den institutionella teorin ger däremot en helt annan bild av redovisningsutövandet. Dess 

premisser utgår från att redovisningen påverkas av organisatoriska faktorer samt 

påtryckningar från omvärlden (DiMaggio & Powell, 1983, s 148; Falkman & Tagesson, 

2008, ss. 273-274; Collin et al., 2009, 142).  

Argumentationen som DiMaggio och Powell (1983, ss 147-148) har lagt fram i sin 

artikel utgår från en syn där rationaliteten ses som en drivande motor. Rationaliteten har 

fängslat mänskligheten i en metaforisk järnbur. Burens järngaller är rationaliteten som 

bestämmer över mänsklighetens sätt att förhålla sig till omvärlden. Ett exempel på detta 
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är när pionjärorganisationen bygger upp sin verksamhet efter de förhållanden som ökar 

organisationens prestation. Efterföljarna till denna organisation kommer härma den 

ursprungliga organisationen som en typ av standardsättning. Detta sätt att gå tillväga 

innebär att efterföljarna kommer att rationalisera bort behovet av att utarbeta en egen 

struktur för verksamheten. Teorin har två sätt att betrakta varför organisationer försöker 

efterlikna varandra. Organisationerna antas vara styrda av påtryckningar som gör att de 

rationaliserar bort de säregenskaper de har och börjar efterlikna varandra. I fall 

organisationerna inte gör så, antas det att de kommer att sträva efter att ge en bild av att 

de står i samklang med de förväntningar som har ställts på dem utan att ändra sin form 

eller sin organisation (Deegan & Unerman, 2011, ss 362-370). Dessa två synsätt 

benämns isomorfism
4
 och decoupling

5
.  

Enligt den institutionella teorin finns det tre mekanismer som talar om förekomsten av 

isomorfism, dvs. en förändring i syfte att efterlikna andra organisationer eller bilden av 

hur organisationen bör vara (DiMaggio och Powell, 1983, ss 149-150). De olika 

formerna av förändringar som organisationerna genomgår benämns: den tvingande 

isomorfismen, den härmande isomorfismen och den normativa isomorfismen (ibid.).  

Den tvingande isomorfismen förklaras vara ett resultat från formella och informella 

påtryckningar, som i mångt och mycket är ett resultat av organisationens resursberoende 

av deras intressenter (DiMaggio & Powell, 1983, s 150). Exempel på detta är ett lands 

lagbestämmelser och andra regleringar som påverkar hur organisationer är strukturerade 

och hur de bedriver sin verksamhet. Undantag från denna regel är situationer där 

organisationer bryter sig loss från sin omgivning, exempelvis äldre och större 

organisationer som har uppnått en nivå där de dominerar en hel bransch och behöver 

därför inte anpassa sig till de yttre omständigheterna (ibid., s 149). Orsaken till de 

anpassningar som en organisation gör utifrån den tvingande isomorfismen är i samtliga 

fall en reflektion av organisationens resursberoende (ibid., s154). En organisation 

förändras således till den nivå den är beroende av sin omgivning.  

Den härmande isomorfismen innebär att organisationer försöker på grund av osäkerhet 

kopiera den institutionella praxis som råder inom andra organisationer (ibid., s151). 

Enligt detta synsätt på förändring härmar organisationerna andra organisationer när 

någon av följande situationer råder: teknologin inom organisationen är dåligt förstådd, 

målsättningarna är mångtydiga, eller när omvärlden skapar symbolisk osäkerhet (ibid.). 

Den största fördelen med en sådan strategi är att kostnaden för att utforma en 

problemlösning kommer att vara minimal.  

Den normerande isomorfismen innebär att organisationer ändrar sin struktur och 

verksamhet för att uppnå det som anses vara professionellt (ibid., s 152). DiMaggio och 

Powell gör en tolkning där professionalitet ses som en kollektiv kamp mellan 

medlemmar i en viss yrkeskategori. Målet med kampen är att fastslå definitioner av 

villkoren och metoder som är relaterade till synen på hur arbete skall utföras. Normer 

som skapas i denna process är därför relaterade till utbildning och yrkesutövande av de 

personer som har varit ansvariga för normskapande (ibid., ss 152-153).  

                                                 
4
 Isomorfism: är synonymt med ”efterliknelse”. Inom organisationsteori betecknar begreppet en situation 

där organisationer försöker efterlikna andra organisationer. 
5
 Decoupling: är ett engelskt ord som står för ”frikoppling”. Inom IT används begreppet för att markera 

situationer där företag enbart ger en sken av att den har agerat efter uppställda förväntningar. 
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De nämnda isomorfismerna bör inte uppfattas som separata företeelser, då en normativ 

överensstämmelse snabbt kan bli en tvingande överensstämmelse, framför allt om dess 

uppfyllelse har skett genom decoupling (Covalski & Dirsmith, 1988, ss 585-586). 

Relationen till den härmande isomorfismen är snarlik och bör inte heller glömmas. 

Dock har det uppkommit en motbevisning till denna företeelse. Inom den svenska 

kommunala redovisningen har regeringen inte kunna påtvinga kommunerna att följa 

redovisningsnormerna som ges ut av Rådet för Kommunal Redovisning (Bergevärn, 

Mellemvik och Olson, 1995, s 36). Även om detta enbart är en indikation på hur den 

institutionella teorin har förhållit sig vid en specifik tidpunkt har följdstudier av 

Falkman och Tagesson (2008, s 277) pekat mot ett liknande resultat.  

Kritik som riktas mot den institutionella teorin är att den inte beaktar de strategiska 

beslut som tas inom organisationen, utan begränsar sig till de faktorer som går att 

hänföra till organisationens förhållande till omvärlden (Oliver, 1991, ss 173-174). Enligt 

Oliver bör institutionella förklarningar kombineras med teorier som beaktar strategiska 

och taktiska beslut som förekommer inom organisationer. Därmed är inslaget av positiv 

redovisningsteori, PAT, en relevant komplettering till den institutionella teorin (Mezias, 

1990, s 438; Falkman & Tagesson, 2008, s 273; Collin et al., 2009, s 143).  

 

4.2. Hypotesformulering 

Hypotesformuleringen nedan är avsedd att utgå både från positiv redovisningsteori och 

institutionell teori för att fastställa sambanden mellan kommunernas val av 

pensionsförvaltning och deras pensionsredovisning. Sambanden som presenteras 

behandlar följande variabler: redovisningsmodell, storstad, politisk majoritet, 

revisionsbyrå, befolkningsstorlek, befolkningsförändring, skattebas, kommunalskatt, 

lönsamhet, politisk konkurrens, generella statsbidrag och skuldsättningsgrad.  

En sammanställning av hypoteser presenteras i slutet för att möjliggöra en större 

överblick. 

 

4.2.1. Redovisningsmodell – utifrån PAT och IT 

Utifrån den normativa isomorfismen antas det att professionella redovisningsekonomer 

tenderar att sätta en norm som organisationen därefter följer utan att ifrågasätta den 

(DiMaggio & Powell, 1983, s 155). Kommuner som redovisar enligt 

fullfonderingsmodellen har förklarats behöva behandla pensionsförpliktelserna som 

avsättningar och därmed ta hänsyn till värdeförändringar av pensionerna. 

Värdeförändringen av pensionsskulden kommer därför att tas upp i pensionskostnaden. 

Beroende på pensionsskuldens storlek kan pensionskostnader vara högre för kommuner 

som tillämpar intern förvaltning med fullfonderingsmodell än de som tillämpar extern 

förvaltning med blandmodell. Då synen på den kommunala administrationen är att de är 

rationella, bör de därför inte söka sig till högre kostnader när de en gång börjat redovisa 

enligt fullfonderingsmodellen. Därför är det inte troligt att kommunerna som tillämpar 

pensionsredovisning enligt fullfonderingsmodellen kommer att använda sig av extern 
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pensionsförvaltning. Förklaringen till detta är att extern pensionsförvaltning i samtliga 

former representerar en extra kostnad för kommunerna. Ytterligare en orsak till detta är 

att kommuner som tillämpar redovisning enligt fullfonderingsmodellen kan kontrollera 

storleken av sina pensionskostnader genom att välja en lämplig diskonteringsränta 

(Klumpes & Whittington, 2003, s 185). Eftersom normerna går i arv (DiMaggio & 

Powell, 1983, s 155) som en del av funktionaliteten är det därför möjligt att se 

kommunernas val av pensionsförvaltning utifrån den normativa isomorfismen. Därtill 

kan det tilläggas att eftersom diskonteringsräntan kan användas som en diskretionär 

åtgärd (Klumpes & Whittington, 2003, s 185) kan en anknytning göras till agentteorin. 

Tolkningen som agentteorin presenterar är nämligen att agenten kommer försöka 

påverka redovisningen genom att övergå till att redovisa pensionerna enligt 

fullfonderingsmodellen. Därefter är det möjligt för agenten att påverka 

pensionskostnaderna utifrån valet av diskonteringsräntan. Agenten antas här ha större 

kontroll av pensionskostnaderna än den skulle ha haft om kommunerna använde sig av 

pensionsredovisning enligt blandmodellen. Därför är det inte troligt att agenten kommer 

behöva använda sig av extern pensionsförvaltning för att påverka resultatet.  

Eftersom ställningstagandet från de två delarna leder till samma hypotesformulering går 

hypotesen att hänföra både till PAT och till IT. Därav anses intern pensionsförvaltning 

vara motiverad vid situationer där kommuner tillämpar redovisning enligt 

fullfonderingsmodellen.  

Hypotesen blir således: 

H.1) Det finns ett negativt samband mellan fullfonderingsredovisning och 

extern pensionsförvaltning. 

 

4.2.2. Storstad – Utifrån IT 

Storstadskommuner beskrivs som särfall av Collin et al. (2009), då de i många avseende 

skiljer sig från de övriga kommunerna. De nämner att storstadskommunerna på grund 

av organisationens storlek kommer vara i nöd av mer avancerade redovisningssystem 

(ibid., s 150). Storleken på organisationen i en storstadskommun betyder dessutom att 

kommunen kommer att ha en större mängd enheter som är vitt skilda från varandra. 

Dessa enheter kommer därför behöva sammanfogas i ett sammanhängande funktion. Att 

förse samtliga enheter med information de är i behov av kräver därmed ett mer utvecklat 

system än det som finns hos mindre kommuner. En annan skillnad är att i större 

organisationer är distansen större mellan cheferna från de olika enheterna. Därför är det 

befogat att anta att kontrollen som kommunledningen utövar kommer vara begränsad. 

Argumentationen som fördes av Collin et al. (2009) kan även relateras till situationen 

som beskrevs av Zimmerman (1977, s 120) där han anförde att professionella 

tjänstemän kunde minska politikernas möjlighet att använda sig av diskretionära 

åtgärder. Enligt denna syn kunde politikernas benägenhet att sträva efter egna intressen 

begränsas med hjälp av delegation av tjänster till yrkesutövande tjänstemän som inte är 

bundna till det politiska systemet.  
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Utifrån detta antagande kommer den politiska ledningen inte ha lika stora möjligheter 

att påverka resultatet i storstadskommunerna som den skulle ha haft i de övriga 

kommunerna. Därmed är det troligt att anta att storstadskommunerna kommer i större 

grad att förvalta sina pensionsförpliktelser internt. Med hänsyn till det ovan nämnda 

formuleras hypotesen enligt följande:  

H.2) Det finns ett negativt samband mellan storstad och extern 

pensionsförvaltning. 

 

4.2.3. Politisk majoritet – utifrån IT 

Kommuner är politiska organisationer där partiernas riktlinjer ses som normer vilka 

påverkar hur politikerna agerar (Falkman & Tagesson, 2008, s 275; Tagesson, Klugman 

& Ekström, 2013, s 223) Politikernas karriär tar i många fall sin början inom den 

kommunala politiken (Falkman & Tagesson, 2008, s 275). För att avancera inom den 

politiska karriären kommer partimedlemmarna att hålla sig inom partiets riktlinjer 

(ibid.). Därför är det rimligt att se den kommunala politiken som en spegling av den 

nationella politiken.  

För att särskilja sig och skapa en identitet har partierna valt att rikta sina åtaganden och 

uttalanden mot särskilda ideologiska grundprinciper (Downs, 1957, s 142). Detta 

underlättar för invånarna att känna igen de riktlinjer varje parti strävar efter. I Sverige 

har partierna tidigare samarbetat över gränserna för vad som anses som borgerliga och 

socialistiska partier, men har under de senaste två mandatperioderna presenterat sig i 

tydliga borgerliga och socialistiska partiblock. 

Eftersom partiet i detta fall är beroende av rösterna kommer de tvingas uppvisa en bild 

av att de har uppfyllt sina vallöften. Partierna kan i extrema fall känna sig tvungna att 

visa upp ett resultat som är förväntad av omgivningen även om omständigheterna skulle 

peka mot ett annat resultat (Carruthers, 1995, s 316). Då det förekommer åtskillnader i 

hur partierna tolkar framgång av sina ageranden är det troligt att politikerna även 

kommer ha olika syn på värdet av det finansiella resultatet som presenteras i 

kommunernas årsredovisningar. Antagandet som görs här är således att politisk 

majoritet kommer att påverka valet av pensionsförvaltning. Hypotesen som formuleras 

blir därför:  

H.3) Det finns ett samband mellan politisk majoritet och valet av 

pensionsförvaltning. 

 

4.2.4. Revisionsbyrå – utifrån IT 

En generell regel vid revisionsarbetet är att behovet och djupet av revidering beror på 

hur konfliktsituationen är mellan agenten och principalen (Copley & Doucet, 1993, s 

91). Antaganden om hur revisorn bör vara för att anses objektiv och förutsättningslös 

har diskuterats i flera fall tidigare (Dalman et al., 2011, ss 533-534). Revisorn är 

nämligen skyldig att vara faktiskt och formellt oberoende av sitt klientel. Inom den 
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kommunala verksamheten är detta dock svårt att uppnå då revisorerna väljs bland de 

förtroendevalda, dvs. politikerna. Detta har påverkat synen av revisorns oberoende vid 

kommunal redovisning (ibid., s 534). Dessutom anses revisorns uttalanden som 

verkningslösa, då dennes ställningstaganden inte är strikt vägledande vid beviljandet av 

ansvarsfriheten, vilket avgörs av kommunfullmäktige (ibid., s 572). Kommunallagen 

har dock förutsatt att revisionsarbetet skall ske utan jäv för att motverka det nära 

sambandet som finns mellan politiker (ibid., ss 534-537). Vidare har politikerna getts 

möjligheten att ta hjälp från ett sakkunnigt biträde (SFS 1991: 900). I förarbetena 

förklaras det att denna möjlighet har införts i syfte att möjliggöra för de förtroendevalda 

revisorerna att fullgöra sitt arbete samtidigt som den goda revisionsseden upprätthålls, 

dvs. kvaliteten på revisionsarbetet bibehålls genom att en extern revisorn hjälper till vid 

den faktiska revisionen (Dalman et al., ss 550-551). 

Revisorns påverkan på den kommunala verksamheten har tagits upp i flera tidigare 

studier inom den kommunala redovisningen (Falkman & Tagesson, 2008; Collin et al., 

2009). En central tanke bakom valet av revisionsbyrå är att valet av revisionsbyrå som 

biträder kommunerna kommer att påverka kvaliteten av redovisningen, och därmed 

även redovisningsvalet (Jensen & Payne, 2005, s 41).  

Revisionsbyråernas kunskap och kompetens antas leda till att kommunernas 

förtroendevalda revisorer bör rätta sig efter deras förslag (Falkman & Tagesson, 2008, s 

275). Rollen som biträdande revisor förutsätter inte att de förtroendevalda revisorerna 

kommer känna sig tvingade att handla som de auktoriserade revisorerna förespråkar. 

Inte heller är det troligt att ett normativt tryck kommer skapas då biträden inte utgör en 

inre del av organisationen. De förtroendevalda revisorerna antas dock till viss del godta 

råd de får från de auktoriserade revisorerna på grund av rädsla och osäkerhet, men detta 

innebär inte nödvändigtvis att kommunfullmäktige kommer att företa åtgärder som 

rekommenderas av revisorerna.  

Revisionsbyråerna antas kunna påverka redovisningen på grund av deras byråkultur och 

klientel (Collin et al, 2009, s 156). Därmed anses det troligt att de även kan påverka en 

organisations förvaltning då den anses påverka redovisningen.  

Hypotesen formuleras enligt följande: 

H.4) Det finns ett samband mellan kommunernas val av revisionsbyrå och 

pensionsförvaltning. 

 

4.2.5. Befolkningsstorlek – utifrån PAT 

Zimmermans (1977) studie har åskådliggjort hur politikerna agerar i förhållande till 

påtryckningar och övervakning från kommunens invånare. Politikerna påverkas enlig 

Zimmerman av de medborgare som är röstberättigade (ibid., s 118). Detta innebär inte 

att varje röstberättigad medborgare är intresserad av hur den kommunala verksamheten 

har administrerats. Eftersom ägarskapet i kommunerna är spritt kommer en rationell 

väljare vara ovillig att engagera sig i att undersöka hur kommunen bedriver sin 

verksamhet. Granskningen av den kommunala verksamheten blir enklare att utföra först 

när koalitioner bildas, eftersom det är först då den marginella nyttan av undersökningen 
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ökar i proportion till det utförda arbetet som undersökningen kräver. Den logiska 

slutsatsen av detta är att koalitioner och deras medlemmar kommer alltid ha en större 

möjlighet att påverka politikernas agerande.  

I Zimmermans (1977, s 123) artikel har fackföreningar likställts med koalitioner av 

röstberättigade medborgare. Makten fackföreningar utövar på politikerna är beroende av 

deras storlek. För att fackföreningars makt skall öka måste de kunna värva ett större 

antal medlemmar. Eftersom medlemmarna kommer från företag och organisationer 

antas en större befolkning leda till att flera fackföreningar bildas. Detta leder i sin tur till 

att fackföreningarnas roll som politisk granskare ökar med antalet medlemmar, 

samtidigt som antalet medlemmar beror på kommunernas befolkningsstorlek. 

Följderna av detta blir att ju mer invånare en kommun har desto mer kommer de 

kommunala politikerna att utsättas för övervakning. En liknande argumentation kan ses 

i utformningen av Watts och Zimmermans positiva redovisningsteori (Deegan & 

Unerman, 2011, s 271). Politisk kostnad hypotesen, som förklaras i PAT, bygger på 

liknande premisser om organisationens storlek. I denna hypotes formuleras 

grundantagandet om att större företag anses minska sina redovisade vinster för att 

undvika allmänhetens uppmärksamhet. Detta har även uppmärksammats av Donatella 

(2012, s 39), där det har lyfts upp att kommunens storlek har varit en indikator på att det 

redovisade resultatet har justerats. I Donatellas studie (ibid.) antas större kommuner ha 

en större omsättning, vilket föranleder till att även små avvikelser från budgeten 

potentiellt leder till stora överskott respektive underskott.  

Utifrån politikernas incitament, att behålla makten och säkra sin ställning (Zimmerman, 

1977, s 119), är det rimligt att anta att en politiker kommer ha två omständigheter att ta 

ställning till. Politikerna måste förhålla sig till det lagstadgade kravet att intäkterna skall 

överstiga kostnaderna. Detta förhållande på hur verksamheten skall skötas leder till risk 

för att politikerna beskylls för överbeskattning eller försummelse av verksamheten om 

intäkterna överstiger kostnaderna för mycket och orsakar stora överskott (Donatella, 

2011, s 75). Innebörden enligt PAT blir således att redovisning av stora överskott är 

något som bör undvikas. Detta innebär att den första omständigheten är att politikerna 

skall uppnå ett positivt resultat, medan den andra omständigheten är att politikerna är 

villkorade att inte uppnå ett alltför stort resultat. 

Vid ett negativt resultat kan resultatet utjämnas genom senareläggning av kostnader, 

dvs. att kommunen tar ett lån från framtida överskott (Donatella, 2012, s 23). Eftersom 

senareläggning av kostnader är relaterad till extern pensionsförvaltning formuleras 

följande hypotes:  

H.5a) Det finns ett positivt samband mellan befolkningsstorlek och extern 

pensionsförvaltning.  

 

4.2.6. Befolkningsstorlek – utifrån IT 

Storlek används i institutionell teori, IT, vid förklaring av de normativa anpassningarna 

(DiMaggio & Powell, 1983, s 154). En av grundsatserna som styr resonemanget i IT är 

att organisationernas administration är rationell och kommer därför att försöka anpassa 



23 

 

verksamheten efter omvärldens krav. Inom IT påpekas att även ickevinstdrivande 

organisationer kommer slutligen att anpassa sin verksamhet efter det som de anser är 

rationellt. Detta resonemang anses leda till att även de ickevinstdrivande 

organisationerna till slut efterliknar de vinstdrivande organisationerna (DiMaggio & 

Powell, 1983, s 156). Syftet bakom denna omorganisering är att organisationerna antas 

på grund av sin nya struktur uppfattas, och faktisk vara, mer effektiva. 

Ageranden som går att hänföra till egenintressen är möjliga att begränsa genom att 

tjänster där politikerna kan missbruka sin ställning delegeras till professionella 

tjänstemän (Zimmerman, 1977, s 120). Den normativa isomorfismen följer detta 

resonemang, där det förklaras att professionalitet inom en yrkeskår tenderade att skapa 

normer som skall följas av samtliga inom yrkeskåren (DiMaggio & Powell, 1983, s 152-

153).  

I sin studie har Collin et al. (2009, ss 155-156) framfört att större städer tenderar att ha 

större tillgång av professionella ekonomer. Som grupp anses dessa ekonomer ha 

möjlighet att ställa sina egna normer på organisationen. Därför är det troligt att deras 

strävan efter effektivitet leder till att det mest effektiva sättet att förvalta 

pensionsmedlen stannar kvar inom kommunen som en norm för samtliga ekonomer.  

En annan effekt som påpekats tidigare är att befolkningsstorlek i kommuner har en 

positiv korrelation med övervakning av politikernas handlande (Zimmerman, 1977, s 

123). Övervakningen antas minska politikernas möjlighet att utnyttja diskretionära 

åtgärder (Falkman & Tagesson, 2008, s 274). Därför anses övervakningen ha en 

tvingande funktion, eftersom politikerna är beroende av att deras väljare inte uppfattar 

deras handlande som misskötsel. 

Därmed anses de normativa påtryckningarna från den professionella ekonomkåren, 

tillsammans med en större övervakning, leda till att kommunerna undviker 

inlåsningseffekten och de extra kostnader som försäkringslösningen innebär. 

Pensionsstiftelser möjliggör återlåning, men även stiftelseformen innebär extra 

kostnader. Därav är det troligt att förvaltningen med hjälp av pensionsstiftelser kommer 

att undvikas. Detta borde leda till att kommuner med en större befolkning väljer att 

förvalta pensionerna i egen regi.  

Följaktligen formuleras följande hypotes: 

H.5b) Det finns ett negativt samband mellan befolkningsstorlek och extern 

pensionsförvaltning. 

 

4.2.7. Befolkningsförändring – utifrån PAT och IT 

I situationer där befolkningstillväxt uppfattas vara relaterad till ekonomisk tillväxt är 

den eftertraktad av kommunerna (Fjertorp, 2012, s 20). Den positiva synen på 

befolkningstillväxten antas i dessa sammanhang vara relaterad till stordriftsfördelar 

(ibid., ss 21-22).  

För att kommunernas verksamhet skall kunna expandera i samma takt som 

befolkningstillväxten behöver kommunerna säkra expansionen av sina 
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servicekapaciteter. Detta innebär att kommunens uppbyggnad av service och andra 

investeringar antas vara relaterad till befolkningsförändringen (Fjertorp, 2011, s 24). 

Det skall dock bäras i tanken att utbyggnad och investeringar kommuner gör är 

begränsad till de ekonomiska möjligheter samt politiska och tekniska förutsättningar 

som finns inom kommunerna (ibid., s 25). 

Inom studier av kommunal redovisning har befolkningsförändring använts som en 

variabel för att förklara den ekonomiska ansträngningen kommunen utsätts för (Pridgen 

och Wilder, 2013, s 185). Antagandet går ut på att kommuner med befolkningstillväxt 

har ett större behov av likvida medel för att kunna tillgodose den ökade efterfrågan på 

varor och tjänster. Vid sådana situationer förväntas ledningen kunna tidigarelägga 

kostnadsföringen för att frigöra det utrymme som kommer behövas för de framtida 

finansieringsbehoven (Brorström, Donatella & Wänström, 2013, s 18). I den 

australiensiska studien har Pilcher och Van der Zahn (2010) använt sig av 

befolkningsförändring för att undersöka om diskretionära åtgärder har använts av 

kommunerna i delstaten New South Wales för att jämna ut resultatet.  

En sammanställning av det som har påpekats ovan är att befolkningstillväxten 

sammanhänger med behovet av nyinvesteringar. Dessa nyinvesteringar behöver 

finansieras med en större mängd kapital. Genom att tidigarelägga kostnadsföringen 

skapas en reserv som kommuner senare kan använda sig av vid behov. Det som talar 

emot användningen av pensionsförsäkringar är inlåsningseffekten av de medel som 

betalas ut till försäkringsbolag. Optionen för återlåning är således utesluten vid 

försäkringslösningen. Befolkningstillväxt antas därför leda till att kommuner ser om 

sina möjligheter till återlåning, då möjligheten till återlåning anses vara viktig vid 

budgetunderskott. Detta är hänförligt till Petersens (2003, s 573) förklaring av hur 

återlåningen hade möjliggjort för delstaten Illinois att finansiera sitt budgetunderskott. 

Då politikernas ställning är beroende av antalet röster som de kan få vid nästa val 

(Zimmerman, 1977, s 118; DiMaggio & Powell, 1983, s 154) antas det att politikerna 

kommer ha incitament för att bygga upp den kommunala verksamheten i takt med 

befolkningstillväxten. Därmed är det inte troligt att kommunerna kommer bygga externa 

reserver. Detta innebär att användning av pensionsförvaltning med hjälp av 

pensionsstiftelser är mindre troligt. Det som ovan har sagts om förvaltningen när 

befolkningen växer grundas både på agentteorin, där politikern söker säkra sin ställning, 

och på den tvingande isomorfism inom IT, där omständigheterna dikterar kommunens 

agerande.  

Båda teorierna leder fram till formulering av hypotesen där kommunerna med 

befolkningstillväxt antas minska på utnyttjandet av pensionsstiftelser och 

försäkringsalternativ vid pensionsförvaltning. Hypotesformuleringen är därför: 

H.6) Det finns ett negativt samband mellan befolkningsförändring och 

extern pensionsförvaltning. 
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4.2.8. Skattebas – utifrån PAT och IT 

Kommunerna skiljer sig åt i sina möjligheter att finansiera den löpande verksamheten 

(Tagesson, Klugman & Ekström, 2013, s 221). Orsaken till detta är skillnader i 

kommuninvånarnas inkomststorlek. Den ekonomiska inputen, dvs. skatterna, är 

relaterade till invånarnas inkomst. På grund av detta anses invånarnas inkomst vara 

relaterad till deras intresse av att veta hur politikerna har administrerat den offentliga 

verksamheten (Jensen & Payne, 2005, s 36). Personer som har en högre inkomst 

kommer därför vara mer intresserade av att ha en överblick av kommunens verksamhet 

(ibid.).  

Ett bevis som stödjer detta argument är undersökningen som gjordes av Verba, 

Schlozman, Brady och Nie (1993, s 309). I denna undersökning påvisades att 

inkomstnivån hade en signifikant betydelse för invånarnas engagemang i den lokala 

politiken.  

Detta innebär således att övervakningen som politikerna utsätts för, tillsammans med 

deras behov av att bli omvalda (DiMaggio & Powell, 1983, s 154), kommer att leda till 

att politikerna tvingas framställa ett resultat som inte tyder på överbeskattning eller 

försummelse av verksamheten. Med hänsyn till detta formuleras följande hypotes:  

H.7). Det finns ett positivt samband mellan skattebas och extern 

pensionsförvaltning. 

 

4.2.9. Kommunalskatt – utifrån PAT och IT 

Inom PAT förklaras bonushypotesen utgå från kompensationsvillkoren (Watts & 

Zimmerman, 1990, s 140). För att uppnå kompensationen antas agenten använda sig av 

redovisningsmetoder som leder fram till ett önskat resultat. För att inte jämställa det 

önskade resultatet med stora vinster har Mezias (1990, s 439) framfört att ledningen i 

organisationer anses ha anledning till att jämna ut resultaten genom åren. Resultatet kan 

nämligen ses som ett generellt mått på hur bra ledningens administration har utfört sina 

tjänster under den senaste perioden. De resultat som rapporteras uppfattas som normala 

för organisationen. Eftersom de externa intressenterna förlitar sig till stor del på 

årsredovisningar från föregående år antas deras förväntningar om framtida resultat vila 

på hur resultatet har varit tidigare. Genom att jämna ut resultaten försäkrar sig ledningen 

om att externa intressenters förväntningar infrias. Resonemanget ovan följer således en 

uppfattning av att förväntningar från organisationens intressenter är att samma resultat 

rapporteras år efter år.  

Då kommuner finansierar sin verksamhet med kommunalskatter och generella 

statsbidrag antas nivån på kommunalskatten vara relaterad till kommuners möjlighet att 

generera vinster (Brorström, Falkman, Haglund, & Lagebro, 2000,s 19). En redovisad 

vinst kan lätt tolkas av kommunens invånare som en signal på att skatterna har varit 

högre än nödvändigt (Donatella, 2011, 75). Detta leder till att politikerna antas hålla en 

närmare uppsikt över sina möjligheter att bli omvalda genom att jämna ut kommunens 

resultat (Donatella, 2011, s 107). Liknande resonemang har formulerats av Downs 
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(1957, s 138), där det förklarades att en väljare primärt påverkas av det senaste resultatet 

om hur det regerande partiet har fullföljt sina tidigare löften.  

Utifrån antagandet att politikerna är intresserade att bygga upp en karriär (Zimmerman, 

1977, s 118), är de i behov av att visa att de kan finansiera den kommunala 

verksamheten på ett sätt som uppfyller balanskravet (Donatella, 2011, s 76). För att 

säkra sin ställning anses det även vara viktigt för dem att undvika stora överskott (ibid.). 

Om de ska lyckas med samtliga målsättningar är det rimligt att en skicklig politiker 

kommer se till att jämna ut resultatet till den del att den kommunala verksamheten blir 

oförändrad samtidigt som årsresultaten hålls till en nivå som uppvisar ett måttligt 

överskott. Detta antas leda till att politikerna använder sig av de diskretionära åtgärder 

vid redovisningen. Därför är det troligt att kommuner där politikerna vill säkra sin 

ställning kommer att använda sig av en högre kommunalskatt och extern 

pensionsförvaltning. Följaktligen blir hypotesformuleringen: 

H.8) Det finns ett positivt samband mellan kommunalskatten och extern 

pensionsförvaltning. 

 

4.2.10. Lönsamhet – utifrån PAT och IT 

Denna uppsats utgår från en central hypotes som bör undersökas för att se huruvida 

pensionsförvaltningen är relaterad till kommunernas strävan att påverka det redovisade 

resultatet. Den aktuella hypotesen utgår både från PAT och IT. Förklaringen till 

politikernas möjlighet att bli omvalda sammanhänger med hur de förhåller sig till lagens 

krav. Utifrån den kommunala lagen (SFS 1991:900) har politikerna administration av 

kommunens verksamhet begränsats till att sträva efter ett resultat som är förenligt med 

balanskravet. Eftersom detta är lag är kommunerna tvingade att göra så, vilket 

sammanhänger med synen på den tvingande isomorfismen som presenteras i IT (Downs 

& Powell, 1983, s 150). Det har vidare påpekats utifrån agentteorin i studierna av 

Stalebrink (2007), vilka även har följts upp av Donatellas studier (2011;2012;2013), att 

kommunerna är intresserade av att få ett måttligt överskott. Kommunerna antas minska 

överskottet med hjälp av diskretionära åtgärder samt försämra det redan dåliga resultatet 

genom att tidigarelägga kostnader.  

Det som anförts ovan leder oss till att betrakta pensionsförvaltningen som en möjlig 

diskretionär åtgärd, då extern pensionsförvaltning möjliggör tidsjusteringar av när 

kostnader fastställs. Till detta kan uppmärksammas föreskrifterna om 

pensionsredovisning i RedR 4 Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad 

(FAR, 2013).  

Lönsamhetens påverkan på utnyttjandet av diskretionära åtgärder är relaterad till två 

strategier. De två strategierna har behandlats i Donatellas rapport (2013) och förklaras 

vara resultatutjämningsstrategi (income smoothing) och reningsbad (big bath). 

Resultatutjämning, som namnet antyder, är en strategi där det redovisade resultatet 

anpassas för varje enskilt år, men som förhåller sig till samma nivå under en längre 

tidsperiod (ibid., s 16). Resultatutjämningsstrategin är en del av agentteorin, men är här 

betingad av lagens krav på ett positivt resultat och problematiken kring redovisning av 

ett stort överskott. Utifrån detta formuleras följande hypotes:  
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H.9a) Det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och extern 

pensionsförvaltning. 

Reningsbad är däremot en strategi som förekommer vid enskilda tillfällen när 

organisationen ställs mot ett oundvikligt underskott (Donatella, 2013, s 16). Då 

underskottet inte kan undvikas anses det att politikerna kommer att föredra att skapa ett 

stort underskott för det enskilda året och på så vis undvika risken av att ha 

återkommande små underskott (ibid., s 16). Resonemanget sammanhänger även med 

Donatellas tolkning av hur tillämpningen av reningsbadet kan vara relaterad till 

balanskravet (Donatella, 2011, s 78). Då balanskravet kräver ett resultat som är större än 

noll har kommunerna en period av tre år att återställa det negativa resultatet. Genom att 

redovisa ett stort underskott vid ett tillfälle har kommunerna möjlighet att förbättra 

resultaten de kommande åren. Detta påstående bygger givetvis på att kommunerna vid 

negativa resultat kommer att välja att tidigarelägga kostnaderna från nästa period och på 

så vis försämra ett redan svagt resultat. Påståendet förstärks av undantagsregler som 

anges möjliggöra för kommuner att inte återställa det negativa resultatet (ibid.). På 

grund av detta ses reningsbadet som ett rationellt val som politikerna kan vidta för att på 

så vis se till att lagens krav uppfylls. Därmed är detta ett annat perspektiv på hur 

lönsamheten och lagens krav påverkar kommunerna. Sambandet mellan lönsamheten 

och lagens uppfyllande är således relaterat till den tvingande isomorfismen och den 

normativa isomorfismen. Reningsbadet som strategi är dock hänförligt till agentteorin. 

Detta innebär att både PAT och IT leder till samma formulering, vilket formuleras med 

följande hypotes: 

H.9b) Det finns ett negativt samband mellan lönsamhet och extern 

pensionsförvaltning. 

 

4.2.11. Politisk konkurrens – utifrån PAT och IT 

Enligt Baber (1983, s 215) utgörs den politiska konkurrensen av aktörer som 

koncentrerar sig på utvalda grupper. När valet är över kan politikerna i stort sätt välja att 

ignorera sina vallöften. Det anses att det är endast den politiska konkurrensen mellan 

partierna som leder till att politikerna frivilligt väljer att övervakas och därmed visa hur 

de har förhållit sig till sina vallöften (ibid). Anledningen till att de politiska partierna 

frivilligt väljer att övervakas är deras önskan att bli omvalda. Övervakningen 

sammanhänger i detta fall med hur väl politikerna har redovisat sina åtaganden över det 

som har utförts under deras styre, vilket har åskådliggjorts i årsredovisningar.  

Politikerna antas agera efter löften de har gjort till sina väljare på grund av 

påtryckningar som är en följd av övervakningen (Shufeldt & Flavin, 2012, s 341). 

Annorlunda formulerat ses politikerna vara beroende av att ha en så stor väljarkår som 

möjligt och kommer därför att påverkas om deras väljare går över till att rösta på ett 

annat parti. Detta skapar ett resursberoende, där politikerna måste se till att deras 

handlingar återspeglar deras löften för att på så vis inte tappa röster i nästa valomgång. 

Detta medför att politikernas incitament att bevara sin maktställning och även avancera i 

karriären sätts på sin spets vid situationer där politiska skiften är frekventa. Följaktligen 
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anses det därför vara troligt att politikerna kommer att använda sig av alla de verktyg de 

har till sitt förfogande för att försäkra sin ställning vid nästa valomgång (Zimmerman, 

1977, s 119). En annan möjlighet till varför ett politiskt parti skulle använda sig av 

extern pensionsförvaltning är att låsa in sina motståndare till ett ofördelaktigt avtal vid 

situationer då partiet anser sig vara på väg att förlora i valomgången. Detta kan vara en 

rimlig strategi vid situationer där det råder stor politisk konkurrens. 

Utifrån agentteorin och tvingande isomorfism är det därmed möjligt att se ett samband 

mellan extern pensionsförvaltning och politisk konkurrens. Hypotesen som formuleras 

är följande: 

H.10) Det finns ett positivt samband mellan politisk konkurrens och extern 

pensionsförvaltning. 

 

4.2.12. Generella statsbidrag – utifrån IT 

Kommunernas förutsättningar utifrån den beskattningsbara inkomsten skiljer sig åt 

mellan kommuner (Berggren & Hermansson, 2008, s 8). Detta påverkar nivån av varor 

och tjänster som kommunerna själva kan förse sina medborgare med. I och med att 

tanken är att samtliga invånare i landet bör ha tillgång till en likvärdig välfärd oavsett 

var de bor har staten till uppgift att jämna ut skillnaderna mellan kommuner (ibid., ss 8-

10). Själva utjämningssystemet är uppdelat i fem delar: inkomstutjämning, 

kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift (ibid., s 

5). De olika bidragen och avgifterna administreras av Skatteverket (ibid., s 7). 

Då utjämningsystemet kommer att påverka kommunernas sätt att finansiera sin 

verksamhet ställs frågan om utjämningssystemet utnyttjas i andra syften än att jämna ut 

skillnaderna mellan kommunerna. Johansson (1999) ifrågasatte huruvida 

utjämningsystemet kunde utnyttjas av politikerna i kommunerna i syfte att ”köpa” sig 

politisk stöd i form av ett större antal väljare. Resultatet i hennes studie var dock 

tvetydigt. Därmed ifrågasattes den teoretiska modellen där politikerna ansågs försöka 

påverka storleken av de generella statsbidragen. 

Kommunernas beroende av de generella statsbidragen förefaller ändå som ett giltigt 

antagande. Det är därför möjligt att dra en parallell med den tvingande isomorfismen 

som har beskrivits inom den institutionella teorin. Kommuner som har svårt att klara av 

finansieringen av den löpande verksamheten kommer troligtvis på grund av det 

begränsade ekonomiska handlingsutrymmet att använda sig av intern 

pensionsförvaltning. Genom att göra så undviker kommunerna större kostnader. Till 

detta hör även att kommunernas agerande övervakas och bedöms av Skatteverket och 

regeringen. Kommunernas beroende av generella statsbidrag kommer således inte tillåta 

att de förvaltar sina pensioner externt, eftersom detta är associerat med större kostnader. 

Från detta samband formuleras följande hypotes: 

H.11) Det finns ett negativt samband mellan generella statsbidrag och 

extern pensionsförvaltning. 
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4.2.13. Skuldsättningsgrad – utifrån PAT 

Skuldsättningshypotesen som utvecklades av Watts och Zimmerman har använts som 

en proxy för att mäta hur nära ett företag är situationen där den bryter mot lånevillkoren 

och därmed riskerar att lånet omförhandlas (Fields, Lys & Vincent, 2001, s 272 ff.). 

Antagandena bakom skuldsättningshypotesen som presenteras i PAT vilar på 

grundpremissen att företagen kan påverka kreditförhållandena till sin fördel genom 

redovisningsvalet. Detta har bestridits i tidigare studier då nyckeltalen som lånet 

villkorades till har kommit att ändrats av banker och kreditinstitutioner (Deegan & 

Unerman, 2011, s 271).  

De villkor som skuldsättningen ställer på kommuner anses inte vara relaterade till 

lånevillkoren. Vid tillämpning av denna hypotes är det däremot rimligt att anta att 

kommunerna har olika ekonomiska påfrestningar som är relaterade till deras 

skuldsättningsnivå. Genom att se på handlingsutrymmet en organisation har är det 

logiskt att betrakta hur deras skulder påverkar organisationens ekonomi utifrån 

räntekostnader och amorteringar som är hänförliga till utbetalningar till långivare och 

leverantörer. Det är värt att påpeka att det i förarbetena till kommunallagen, där god 

ekonomisk hushållning förespråkar, förklarats att finansieringen av den löpande 

verksamheten skall finansieras med egna medel och inte med medel som har 

införskaffats med hjälp av externa lån (Dalman et al., 2011, ss 479-481). Därmed bör 

lån inte ens förekomma i kommunernas balansräkning.  

De ekonomiska påfrestningarna antas här öka ju högre skuldsättningsgraden är. Utifrån 

en logisk härledning framstår det rimligt att anta att kontrollen av kostnadernas storlek 

utgörs av hur förvaltningen sker. Då kommuner kan välja diskonteringsränta utifrån det 

intervall som bestäms av den kommunala sektorn, dvs. SKL (Stjernborg, 2007, s 27), 

kan kommuner bestämma storleken på kostnaderna som är hänförliga till 

pensionsavsättningar. Pensionsstiftelser och engångsinlösen kan justeras och användas 

efter behov, så som det har förklarats i resultatutjämningsstrategin och 

reningsbadsstrategin. Större skuldsättning kommer att påfresta det ekonomiska 

handlingsutrymmet, vilket innebär att det blir mindre troligt att kommunerna i sådana 

situationer är i behov av att påverka sitt resultat genom extern förvaltning av 

pensionsförpliktelserna.  

På grund av att räntekostnaderna är relaterade till verksamhetens resultat utgör de ett 

resursberoende för kommunens finansiering. Därför kan begränsningar som 

räntekostnaderna representerar ses som en inlåsningseffekt av det ekonomiska utrymmet 

politikerna har för att uppfylla sina löften. Inom positiv redovisningsteori skulle detta 

innebära att ledningen ser över de metoder som säkrar utbetalning av räntekostnader 

(Deegan & Unerman, 2011, s 271). För att åstadkomma detta är det därför högst troligt 

att förhöjda kostnader och tidigareläggning av kostnader undviks.  

Detta leder till följande hypotes: 

H.12) Det finns ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och extern 

pensionsförvaltning. 
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4.3. Sammanställning av hypoteser 

Tabell  4.1 Sammanställning av hypoteser 

 Faktorer Samband Pensionsförvaltning Teori 

H1 Fullfonderingsmodell - Extern PAT + IT 

 

H2 Storstad - Intern 

 

IT 

H3 Politisk majoritet Skillnad mellan partierna och 

pensionsförvaltningen 

IT 

 

 

H4 Revisionsbyrå Skillnad mellan kommuner som 

använder sig av revisionsbyrå och de 

som inte gör det. 

IT 

 

 

 

H5a Befolkningsstorlek + Extern 

 

PAT 

H5b Befolkningsstorlek - Extern 

 

IT 

H6 Befolkningsförändring - Extern 

 

PAT + IT 

H7 Skattebas + Extern 

 

PAT + IT 

H8 Kommunalskatt + Extern 

 

PAT + IT 

H9a Lönsamhet(Resultatutjämning)  + Extern 

 

PAT + IT 

H9b Lönsamhet(Reningsbad) - Extern 

 

PAT + IT 

H10 Politisk konkurrens + Extern 

 

PAT + IT 

H11 Generella statsbidrag - Extern 

 

IT 

H12 Skuldsättningsgrad - Extern 

 

PAT 
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5. Empirisk metod 

Kapitlet om empirisk metod avser att ge läsaren en beskrivning av det 

tillvägagångsättet som har använts vid insamling av den empiriska datan. För att 

förtydliga hur informationen har bearbetats ges en förklaring av studiens urval, bortfall 

och operationalisering. 

 

5.1. Undersökningsmetod 

Studien syftar till att förklara kommunernas val av pensionsförvaltning. Utifrån 

redovisningsteorier har mätbara faktorer från tidigare studier tagits fram som ett sätt att 

indikera orsaker bakom kommunernas val av pensionsförvaltning.  

Detta innebär att studiens tillvägagångsätt utgår från en deduktiv ansats, där grund 

premisser har hämtats från positiv redovisningsteori och institutionell teori för att 

formulera ett orsakssamband. De orsakssamband som formuleras har begränsat studiens 

syfte till att omfatta endast de förklaringar som är möjliga utifrån de nämnda 

redovisningsteorierna. För att minska risken av feltolkningar har försök gjorts för att 

identifiera fel vid mätningar och avvikelser som potentiellt kan ha uppkommit vid 

tolkningen av resultaten. Studiens frågeställning har besvarats med hjälp av 

informationen som har införskaffats från kommunernas årsredovisningar samt det 

statistiska materialet som har hämtats från Statistiska Centralbyrån och 

Valmyndigheten. Användningen av årsredovisningar för att besvara frågeställningar har 

tidigare påpekats vara en vanlig strategi vid studier som grundar sig i den positiva 

redovisningsteorin (Collin et al., 2009, s 142).  

Det förfaringssätt som studien följer är därmed nära knuten till de riktlinjer som 

betecknar en kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2011, ss 150-153). Till likhet med 

det som har beskrivits ovan har den kvantitativa metoden förklarats vara ledd av 

intresset att observera, mäta och söka en förklaring till det som studeras (ibid., s 163).  

I denna studie har vi lagt stor fokus på frågan om försiktighet, eftersom den ansågs vara 

viktig vid statistiska undersökningar. Orsaken till varför vi var försiktiga vid våra 

tolkningar av sambanden var att det är lätt hänt att felaktiga slutsatser om kausalitet och 

generalisering görs vid fall där viktiga aspekter av undersökningen försummas. 

(Bryman och Bell, 2011, ss 169-170). Vidare har vi försökt ta upp en diskussion för 

samtliga mätningarnas tillförlitlighet, dvs. dess reliabilitet. Syftet med detta var att 

förklara mätningarna utifrån det som har mätts och de mått som har använts (ibid., ss 

159-161). Målet var helt enkelt att undvika subjektiva uppfattningar på vad som bör 

vara måttet och värdet av de faktorer som mätts. Vidare var det även viktigt att förklara 

underliggande data och huruvida metoden som har använts vid undersökningen har varit 

relevant för att besvara studiens syfte. I och med detta betraktas studiens trovärdighet, 

dvs. dess validitet (ibid., s 159).  

Nedanför följer en detaljerad förklaring av den valda datainsamlingen och de 

kontrollvariabler som har valts för att besvara studiens syfte. 
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5.2. Urval och bortfall 

För att kunna få en överblick över valet kommunerna gör angående deras 

pensionsförvaltning har data hämtats från varje enskilds kommuns årsredovisning. Det 

år som valdes att undersöka är år 2012. Orsaken till valet av tidpunkten är hänförligt till 

vår strävan att göra en totalundersökning, vilket vid tidpunkten för uppsatsskrivandet 

var begränsat till år 2012. Årsredovisningarna hämtades från respektive kommuns 

hemsida, med undantag av två fall där kommunerna försåg oss med sina 

årsredovisningar genom att skicka dem med posten. 

En totalundersökning utfördes, där 289 årsredovisningar samlades in och analyserades. 

Den enda årsredovisningen som vi inte lyckades införskaffa uteblev av de skälen att den 

varken fanns att hämta från kommunens hemsida samt att ingen från kommunen kunde 

tillgodose oss den då de inte var tillgängliga. Den resterande delen av den empiriska 

datan som var relevant för fastställandet av de oberoende variablerna, 

kontrollvariablerna, införskaffades från Statiska Centralbyrån och Valmyndigheten. 

Undantaget till detta var informationen om variablerna revisionsbyrå och lönsamhet. 
Vid faställandet av dessa variabler användes snarlika tillvägagångsätt. För att tillgodose 

oss med det nödvändiga materialet använde vi oss av årsredovisningar, 

granskningsrapporter samt direkt kontakt med kommunerna via telefon och mail. Vidare 

använde vi oss av påminnelserutiner för att minska bortfallet genom att kontakta 

kommunerna som inte svarat på nytt via mail och telefon. De nämnda rutinerna 

sammanhänger med Jacobsens rekommendationer för att minska bortfallet (2002, s 

351). Eftersom bortfallet trots påminnelserutiner blev stor vad gäller revisionsbyråerna 

rekommenderades vi att ta kontakt med en universitetsdoktorand vid Lunds universitet 

som tidigare behandlat frågan om kommunernas redovisning med hjälp av samma 

variabel. Tack vare dennes hjälp kunde vi minska bortfallet helt vad gäller variabeln 

revisionsbyrå.  

Själva undersökningen av informationen om kommunernas val av pensionsförvaltning 

har gjorts genom granskning av årsrapporternas förvaltningsberättelse, resultat- och 

balansräkning samt tillhörande tilläggsupplysningar. Flerparten av kommunerna 

presenterade tillfredställande information i årsredovisningarna om hur de har förvaltat 

medlen avsedda för att trygga pensionsförpliktelserna. Förvaltningen har i huvudsak 

presenterats som förvaltning: i egen regi, med extra avsättningar, med hjälp av 

försäkringslösning, alternativt stiftelse, eller en blandning utav dem. Kontrollvariablerna 

som användes i studien har samlats från olika källor. Det har påpekats redan ovan att 

kontrollvariablerna revisionsbyrå och lönsamhet har inhämtats genom tre olika 

tillvägagångssätt. Information om båda variablerna anses vara objektiv då den 

härstammar från offentliga uppgifter. 

Uppställningen av måttet lönsamhet har betytt att det har förekommit två bortfall som 

sammanhänger med att vi inte fick något gensvar från våra påminnelserutiner. Andra 

variabler som har bidragit till att öka bortfallet har varit skuldsättningsgraden. Det var 

på grund av bristande information i datan som införskaffades från den Statistiska 

centralbyrån som bortfallet då ökade med en kommun. Trots att vi har försökt minimera 

bortfallet i undersökningen till noll ansåg vi det befogat att välja att bortse från 
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ytterligare en kommun. Kommunen som är i fråga togs bort eftersom denna kommun 

även ansvarade för uppgifter som normalt ingår som en del av landstingens 

ansvarsområde. På grund av detta har kommunen en oproportionellt högre 

kommunalskatt i jämförelse mot de andra kommunerna. Uteslutande av denna kommun 

sammanhänger med att kommunens skattenivå ses som ett extremt värde vilket kan 

påverka generaliseringen av våra slutsatser. Förfaringssättet har förklarats av Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen (2010, s 60) som en metod för att förbättra precisionen av 

medelvärdet som centralmått. Den totala bortfallet har således blivit fyra kommuner.  

En bortfallsanalys utfördes i syfte att testa om de saknade värdarna var 

slumpmässigfördelade gentemot den insamlade datan. Detta avsåg att hindra att 

undersökningen blir snedvriden på grund av det stora bortfallet. Bortfallsanalysen har 

påpekats av Djurfeldt och Barmark (2009, s 29) som en metod för att öka 

undersökningens representativitet. Bortfallsanalysen innebär i sin enklaste form att 

fördelningen av variablerna i bortfallet undersöks mot fördelningen av variablerna i 

populationen.  

Vid bortfallsanalysen kontrollerades bortfallens påverkan på de kvalitativa variablerna 

utifrån Pearson Chi-square test. För att kontrollera bortfallens påverkan på de 

kvantitativa variablerna undersöktes först huruvida variablerna var normalfördelade. 

Från resultaten i Kolmogorov-Smirnov-test och Shapiro-Wilks-test kunde vi konstatera 

att samtliga variabler saknade en normalfördelning. Därför kontrollerades bortfallens 

påverkan på de kvantitativa kontrollvariablerna utifrån Mann-Whitney U test.  

Undersökningar från de kvalitativa och de kvantitativa variablerna har bekräftat att det 

saknas statistisk signifikans för att bortfallet ska ha påverkat undersökningen (se Bilaga 

1 och 2). 

 

5.3. Operationalisering 

5.3.1. Beroende variabel 

Pensionsförvaltning 

Den beroende variabeln i studien utgörs av ett kvalitativt mått, där valet av 

pensionsförvaltningen delas in i två kategorier. Dessa två kategorier utgörs i sin tur av 

fem olika pensionsförvaltningstyper; förvaltning i egen regi, förvaltning i egen regi där 

ansvarsförbindelser har lyfts till avsättningar, förvaltning med hjälp av 

pensionsstiftelser, förvaltning med hjälp av en försäkringslösning, och en blandning 

utav de nämnda förvaltningstyperna.  

Att dela upp pensionsförvaltningen i fler grupper ansågs önskvärt, men vid insamlingen 

noterades att fördelningen mellan de olika kategorierna var skev. Större delen av den 

insamlade datan blev klassad som pensionsförvaltning i egen regi. Det fanns några 

enstaka fall där pensionsförvaltningen skedde med hjälp av pensionsstiftelse, samtidigt 

som det fanns en betydande del av kommuner som valde att försäkra bort sina 

pensionsförpliktelser. Vid några enstaka fall förekom det även en mix av de två 

förvaltningstyperna. Extra avsättningar för tryggandet av pensionsförpliktelserna som 
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tidigare har klassificerats som ansvarsförbindelser var även den ses som en teknik för att 

påverka resultatet enligt det som har uppmärksammats av Donatella (2011). Denna 

variant var dock inte så vanlig. Efter att har granskat samtliga årsredovisningar valde vi 

att dela in pensionsförvaltningen i två grupper, eftersom det var en praktisk metod som 

möjliggjorde att undersökningen kunde genomföras. Pensionsförvaltningen har således 

kategoriserats som intern pensionsförvaltning och extern pensionsförvaltning. 

Utgångspunkten i kategoriseringen bestämdes beroende på om kommunen skapade en 

intern eller en extern pensionsreserv. När kommunen har pensionsförvaltningen i egen 

regi ses det här som intern förvaltning. Däremot ses pensionsförvaltningen med hjälp av 

pensionsstiftelse och/eller försäkringslösning som extern förvaltning. Orsaken till detta 

är att kommuner som använder sig av pensionsstiftelser skapar sig en extern reserv för 

pensionerna med möjlighet att förränta de avsatta medlen. Likaså skapas en extern 

reserv i de fallen där försäkringslösningen används. Vid en sådan situation har 

kommunens ansvar av de förmånsbestämda pensionerna övergått till försäkringsbolaget 

i samma stund som kommunen har betalat avgiften för att bolaget skall sköta dess 

pensionsförvaltning.  

De två kategorierna kodas här med dummyvariabler. Den interna pensionsförvaltningen 

har kodats med en dummyvariabel 0 och den externa pensionsförvaltningen med en 

dummyvariabel 1. 

 

5.3.2. Oberoende variabel 

Vid kodningen av de oberoende variablerna användes variabler från de tidigare studier 

inom den kommunala redovisningen där orsakssambanden har fastställts. Osäkerhet kan 

dock råda då metoder som har tillämpats i undersökningen härstammar från studier som 

har behandlat den kommunala redovisningen i andra avseenden. Det de tidigare 

studierna har gemensamt är att de inte har behandlat pensionsförvaltningen som en 

diskretionär åtgärd. Eftersom denna studie har kunnat sammanställa logiska samband i 

hypotesformuleringarna anser vi att variablerna från tidigare studier kan användas 

analogt i denna undersökning. Det underliggande kravet vid statistisk undersökning är 

att antaganden om samband skall kunna härledas utifrån en logisk ansats (Djurfeldt, 

Larsson & Sjärnhagen., 2010, ss 137-138).  

Här nedanför förklaras mätningen av de kontrollvariabler som har använts i 

undersökningen. 

 

Redovisningsmodell 

Variabeln redovisningsmodell är avsedd att mäta om kommunerna har valt att redovisa 

sina pensionsskulder enligt blandmodellen eller fullfonderingsmodellen. För att hämta 

information om kommunernas redovisningsmodell undersökte vi kommunernas 

årsredovisningar. Därefter kodades kommuner som följde blandmodellen med 

dummyvariabeln 0, medan kommuner som följde fullfonderingsmodellen kodades med 

dummyvariabeln 1.  
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Storstad  

Variabeln storstad har behandlats i Collin et al (2009) studie som en kontrollvariabel för 

effekterna som storstäder anses representera. Valet att använda fyra storstadskommuner 

i stället för tre har gjorts med hänsyn till att öka undersökningens tillförlitlighet, då tre 

observationer förorsakar stora medelfel och minskar därmed tillförlitligheten av studien.  

De fyra kommunerna som valdes att representera variabeln storstad tilldelades 

dummyvariabeln 1, samtidigt som de resterande kommunerna tilldelades 

dummyvariabeln 0. Det kan påpekas att de fyra kommunerna som valdes hade i 

genomsnitt en större befolkningsstorlek och skattebas. Med anledning av att chi-square 

tester inte bör användas upprepade gånger på samma data (Field, 2013, s 735) ansågs 

det olämpligt att testa om variabeln storstad var skild från de övriga oberoende 

variablerna. Ytterligare orsak till att inte göra analys av denna typ är att själva chi – 

square testerna är begränsad till att den minsta förväntade värden bör vara fem. Där det 

endast finns fyra observationer kan inte detta kriterium inte uppfyllas. De fyra 

kommunerna kommer därför att ses som outliers, men undersökningen av deras 

påverkan är svår att precisera även när vi använder oss av fyra kommuner. Detta innebär 

en stor risk för att analysens tillförlitlighet kan påverkas av denna variabel. 

 

Politisk majoritet 

Inom tidigare studier har den politiska majoriteten använts som en kontrollvariabel för 

att förklara avvikelser som förekommer i de kommunala årsredovisningarna (Falkman 

& Tagesson, 2008, s 275; Tagesson, Klugman & Ekström, 2013, ss 223-224). Politisk 

majoritet har i dessa studier behandlats med hjälp av en uppdelning av den politiska 

majoriteten. För denna studie antogs en liknande uppdelning av de politiska 

grupperingar så som det har gjorts i Tagesson, Klugman och Ekström studie (2013). 

Skillnaden vi gjorde var att utgå från partiblockformningen som har bestått sedan de 

senaste två valen. Därmed inkluderades miljöpartiet i det socialistiska blocket.  

Mer ingående gjordes uppdelningen av kommuner efter den politiska majoriteten, som 

förklarades bestå av antingen: (1) konservativa och liberala partier, (2) 

socialdemokrater, vänsterpartiet och miljöpartiet eller (3) oklar politisk majoritet. Dessa 

indelningar tycks även gälla vid ställningstagandet till partiernas skattepolitik (SCB, 

2010,s 74).   

Socialdemokrater, vänsterpartiet och miljöpartiet klassificerades som det socialistiska 

blocket och kodades med dummyvariablen 0. De konservativa och liberala partierna 

klassificerades som det borgerliga blocket och kodades med dummyvariabeln 1. De 

kommuner med oklar politisk majoritet klassificerades som oklar majoritet med 

dummyvariabeln 2. 

Politisk majoritet sammanfattas här enligt hur många representanter ett parti har i 

kommunfullmäktige. Informationen om hur mandatplatserna var tillsatta hämtades från 

Valmyndigheten. 
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Revisionsbyrå 

Revisionsbyrå som oberoende variabel har tidigare använts för att påvisa olika 

förhållande inom den kommunala redovisningen (Falkman & Tagesson, 2008; Collin et 

al., 2009). 

I studien av Collin et al (2009) delades revisionsbyråerna upp i storleksordning och 

tillgavs därefter en dummyvariabel. Studien kunde dock inte påvisa något samband 

mellan variabeln revisionsbyrå och valet av redovisningsstandarden på grund av 

uppkomsten av multikollinearitet mellan variabeln revisionsbyrå och variabeln industri. 

Eftersom variabeln industri saknas i vår undersökning anser vi att risken med 

förekomsten av multikollinearitet endast kan vara relaterad till andra variabler. Ett 

exempel på en studie där variabeln revisionsbyrå har kunnat användas för att fastställa 

ett samband var Falkmans och Tagessons undersökning (2008, s 278), där ett signifikant 

samband påvisades mellan valet av revisionsbyrå och uppföljning av standarder som har 

getts ut av Rådet för Kommunal Redovisning.  

Kategoriseringen av de olika revisionsbyråerna har här delats i fem kategorier där de 

fyra största revisionsbyråerna valde att representera var och en av kategorierna för sig, 

medan de övriga byråerna slogs i en och samma kategori. Orsaken att de övriga 

kategorierna ställdes i en kategori för sig själv är att de i nästintill samtliga fall 

representerade en egen revisionsbyrå som kommunerna hade internt.  

Första kategorin i variabeln revisionsbyrå betecknades med dummyvariabeln 0 och 

representerar de övriga revisionsbyråerna som inte tillhör någon av de stora byråerna, 

s.k. ”The Big Four”. Den andra kategorin betecknas med dummyvariabel 1 och 

representerar revisionsbyrån EY. Därefter följer den tredje kategorin, som är kodad med 

dummyvariabel 2 och representerar revisionsbyrån KPMG. Den fjärde kategorin 

representerar revisionsbyrån Deloitte och kodades med dummyvariabel 3. Tillslut 

kodades PwC som den sista kategorin och fick därav dummyvariablen 4. 

Informationen över vilken revisionsbyrå kommunerna har använt hämtades från varje 

kommuns årsredovisning. I de fall där informationen saknades i årsredovisningen sökte 

vi efter informationen i granskningsrapporterna, som oftast var publicerade på 

kommunernas hemsida. I de fall där information om revisionsbiträde varken hittades i 

årsredovisningarna eller i granskningsrapporterna tillfrågades kommunerna om 

informationen beträffande deras revisionsbiträde via telefon. För de kommuner där 

information varken hittades i årsredovisningen, granskningsrapporterna eller via telefon 

skickades ett mail ut. Därtill användes påminnelserutiner för att minimera bortfallet. 

Antalet kommuner som saknade information om revisionsbyrå var således 46.  

För att minimera bortfallet ytterligare fick vi hjälp från vår handledare att komma i 

kontakt med doktoranden från Lunds universitet, som tidigare utfört forskning inom 

kommunalredovisning och hade datan över revisionsbyråerna. Därmed kunde vi 

reducera bortfallet helt.  
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Befolkningsstorlek 

Befolkningsstorlek är en variabel som har använts i flera andra undersökningar 

(Falkman & Tagesson, 2008; Collin et al., 2009; Pilcher & Van der Zahn, 2010; 

Tagesson, Klugman & Ekström, 2013) för att påvisa hur storleken av en kommun kan 

påverka valet av redovisningsmetod. I denna studie mäts befolkningsstorlek i termer av 

folkmängd.  

Informationen om befolkningsstorlek hämtades från Statistiska Centralbyrån där 

folkmängden för år 2012 användes i undersökningen. 

 

Befolkningsförändring 

Befolkningstillväxt representerar här av en positiv befolkningsförändring, medan 

befolkningsminskning representeras av en negativ befolkningsförändring. Variabeln 

som mäts är därmed befolkningsförändring, vilket har sammanställts med hjälp av data 

som har hämtats från Statistiska Centralbyrån. Det som betecknar variabeln är att den 

mäter den aritmetiska genomsnittliga årliga förändringen av befolkningsstorleken 

mellan år 2008 till år 2012. Variabeln befolkningsförändring är således en indikator på 

kommunernas genomsnittliga befolkningsförändring under de senaste fem åren. Samma 

teknik har använts tidigare utav andra forskare som har undersökt den kommunala 

redovisningen. Exempel på detta är Pilcher och Van der Zahn studie från 2010 (Pilcher 

& Van der Zahn, 2010).  

 

Skattebas 

Skattebasen förklaras som ett mått på samtliga invånares inkomster och förmåner delat 

med invånarantalet (Tagesson, Klugman & Ekström, 2013, s 224). Skattebasen kan 

dock ses som ett sätt att se på hur pass kommunen är beroende av skatteintäkter som 

härstammar från deras invånare. Ett alternativt sätt att påvisa denna påverkan är att 

undersöka summan av de generella statsbidragen (Fjertorp, 2013, s 24). Det råder dock 

en tvekan om huruvida den oberoende variabeln skattebasen egentligen är skild från de 

generella statsbidragen. Detta är hänförligt till synen på att skattebasen ses som 

kommuninvånarnas styrka, medan de generella statsbidragen ses som en variabel som 

enbart mäter den organisatoriska styrkan kommunen har för att införskaffa medlen från 

annat håll än den kommunala skatten (ibid.). 

I denna studie har information om skattebasen hämtats från den Statistiska 

Centralbyrån, där skattebasen representerade beskattningsbar förvärvsinkomst per 

invånare. Vi valde att ta upp beskattningsbar förvärvsinkomst per invånare som vår 

variabel eftersom vi har prövat påverkan av de generella statsbidragen i en annan 

hypotes.  
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Kommunalskatt 

Variabeln kommunalskatt likställdes till den skattesats som kommunerna själva 

bestämmer över, vilket även har varit variabeln som tidigare studier inom kommunal 

redovisning har använt sig av (Tagesson, Klugman och Ekström (2013). Informationen 

om kommunalskatten har införskaffats från den Statistiska Centralbyrån. Problematiken 

i denna metod ligger i att en utav kommunerna hade en mycket högre skattesats än de 

resterande. Detta beror på att kommunen i fråga ansvarar för såväl kommunal som 

landstings verksamhet. I denna studie har valet gjorts att stryka denna observation då 

det ansågs att den avvek för mycket från resterande observationerna och på så vis 

riskerade att ge en fel bild av relationen kommunalskatten hade med valet av 

pensionsförvaltning.  

 

Lönsamhet 

För lönsamhet behövde vi ett mått som skulle vara neutralt för samtliga kommuner. 

Måttet fick därmed inte vara subjektivt och påverkbart av kommunernas storlek, eller 

storleken av deras verksamhet. Vidare ville vi utesluta effekterna av diskretionära 

åtgärder som har påverkat resultatet. Detta eftersom ett orsakssamband har dragits 

mellan resultat och vilken resultat agenterna har eftersträvat vid uppställandet av 

redovisningen. Antagandet bakom detta orsakssamband bygger på att diskretionära 

åtgärder företas i syfte att påverka resultatet. Eftersom årsresultat som mått troligen 

redan kommer att vara påverkat av de diskretionära åtgärderna kan vi inte använda oss 

detta mått för att påvisa sannolikheten att en diskretionär åtgärd har vidtagits. Därför har 

vi haft anledning till att söka oss till ett annat mått som inte har påverkats av 

diskretionära periodiseringar.  

Ett sätt att identifiera en variabel som redovisningsansvariga använde sig av innan de 

bestämde sig för att tillämpa diskretionära åtgärder skulle möjliggöra ett sådant mått. 

Underlaget som sådant skulle dock vara strikt styrt av när i tiden beslutet togs för att 

påverka resultatet. Att fastställa en sådan tidpunkt och faktorerna som 

redovisningsansvariga förlitar sig på utgör i många fall ett osäkerhetsmoment som vi 

inte har kunnat ta ställning till. Samma frågor om hur de diskretionära åtgärderna skulle 

separeras från årets resultat har påpekats i flera andra undersökningar (Dechow, Sloan, 

Sweeney, 1995; McNichols, 2000; Charitou, Lambertides & Trigeorgis, 2007; Dechow, 

Hutton, Kim & Sloan 2011; Ferreira, Carvalho & Pinho, 2013).  

En bidragande faktor som försvårar mätningen av de diskretionära åtgärderna är att 

earnings management strategier inte används för att påverkar endast vissa delar av 

bokföringsmässiga poster (Ferreira, Carvalho & Pinho, 2013, s 665). När det gäller 

studierna som ämnat förklara agentens påverkan på redovisningen har undersökningarna 

emellertid begränsats till enstaka poster. Exempel på detta är undersökningen som 

gjordes av Stalebrink (2007, s 449), där undersökningen begränsades till åtgärder som 

företogs med hjälp av reglerna för avskrivningar och nedskrivningar. Stalebrinks 

undersökning grundade sig i att utvärdera förekomsten av diskretionära åtgärder genom 

att se om överskottet från årets resultat hade upptagits av högre avskrivningars- och 

nedskrivningskostnader. Eftersom Stalebrinks undersökning dessutom omfattade 



39 

 

förekomsten av försämring av ett redan negativt resultat undersökte han även 

förekomsten av ökade nedskrivningar vid negativa resultat. 

När vi sökte en variabel som skulle ta hänsyn till hur resultatet var innan diskretionära 

åtgärder tillämpades ansåg vi att användning av Stalebrinks metod skulle ge en 

missvisande bild. Detta eftersom Stalebrinks metod betraktade diskretionära åtgärder 

endast utifrån det utrymme som fanns med hänsyn till avskrivningar och 

nedskrivningar. Därför övervägde vi att använda oss av ett proxymått som Ferreira, 

Carvalho och Pinho (2013) använde i sin undersökning av earnings management i de 

portugisiska kommunerna. Måttet som var i frågan var en anpassning till Jones modell 

(1991) för att fastställa ett resultat där diskretionära periodiseringar har uteslutits. 

Nackdelen med denna modell var att modellen innehåller bias som kan leda till fel 

antaganden i valet av vilka poster som har påverkats av diskretionära åtgärder (Dechow, 

Hutton, Kim & Sloan, 2011, ss 280-281). Ett exempel på fel antaganden som kan göras 

vid användning av Jones modell (1991), är vid fall då en organisation använder sig av 

diskretionära åtgärder som manipulerar storleken av omsättningstillgångarna (Dechow, 

Hutton, Kim & Sloan, 2011, ss 288-289). Därmed förvrängs alla andra resultat som 

härleds från beräkningen. Vidare bör det påpekas att måttet som produceras av modellen 

har en stor brist utifrån ett outtalat antagande om att residualerna från regressionen, som 

användes för att fastställa parametrarna vid uträkningen, är oberoende och att deras 

fördelning inte är snedvriden (Dechow, Hutton, Kim & Sloan, 2011, s 290). Därför är 

modellen i hög grad osäker.  

För att använda oss av ett säkrare mått har vi valt att använda oss av räntabiliteten på 

total kapital, där vi har återställt kostnaderna för extern pensionsförvaltning som 

kommunerna har gjort under året. Detta kan förklaras med följande formell: 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎𝑡 + 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑣 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑙𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑣 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑙𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Även detta mått innehåller inbyggda fel, eftersom detta mått endast tar hänsyn till de 

kostnader som kommunerna har erlagt till försäkringslösningar och avsättningar till 

pensionsstiftelser. Därmed tas inte hänsyn till de tidigare försäkringsbetalningar och 

avsättningar till pensionsstiftelser som kan ha påverkat årets resultat. 

 

Politisk konkurrens 

I Babers (1983, ss 216-217) studie har politisk konkurrens mätts utmed en ordinalskala 

med hjälp av ett indexmått, där det dominerande partiets ställningar inom 

delstatsparlamentet beaktades tillsammans med hur ofta kontrollen av delstatsregimen 

hade ändrats. Babers studie använde sig av två modeller för att mäta de ovannämnda 

faktorerna som förklaras vara ett mått på den politiska konkurrensen. Den första 

modellen, utgjordes av det som är Ranney index, där synen på den politiska dominansen 

bestämdes utifrån röstantalet, mandatfördelning samt hur ofta makten har skiftat inom 

varje delstat. Ranneys index som användes i Babers mätningar betraktade den politiska 

dominansen av både delstatsregeringen och delstatsparlamentet.  
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Holbrook och Van Dunk (1993) tog upp diskussionen om hur politisk konkurrens 

mättes och vilka för och nackdelar Ranneys index hade mot andra mått av den politiska 

konkurrensen. I deras undersökning förklarades Ranneys index som ett mått som mäter 

den regionala konkurrensen. Holbrooks och Van Dunks undersökning (1993, s 961) 

pekade på att Ranneys index inte tog hänsyn till ändringar i policy och valdeltagande. 

Till detta kan tilläggas att Shufledt och Flavin (2012) förklarade att Ranneys index 

egentligen mäter maktfördelningen och förklarar till vilken del politikerna har kontroll 

över organisationens verksamhet (Shufledt & Flavin, 2012, s 341). Ett annat index som 

däremot tar hänsyn till det kommunala valet förklaras vara district-level index. Detta 

index har utarbetats av Thomas Holbrook och Emely Van Dunk (1993) som förklaras 

vara mer tillförlitligt än Ranneys index. I Shufeldts och Flavins undersökning (2012) 

betecknas den s.k. ”district-level indicator” med initialerna HVD, som är en referens till 

dess grundare. ”District-level indicator” ansågs enligt dem mäta trycket politikerna 

utsattes för av sina väljare. (ibid.). Trycket politikerna utsätts för anses leda till att 

politikerna agerar efter de löften de har gjort till sina väljare. Eftersom vi i denna 

undersökning var intresserade av att se hur den politiska konkurrensen påverkar 

politikernas incitament att använda sig av diskretionära åtgärder ansågs användningen 

av Ranneys index olämpligt. Därför valde vi att använda oss av distict-level index i 

denna studie som ett mått på den politiska konkurrensen.  

Uträkning av denna index bygger på följande formel: 

100 ×
𝐴𝑣𝑟%𝑉𝑜𝑡𝑒𝑓𝑜𝑟𝑊𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑠 + 𝐴𝑣𝑟𝑀𝑎𝑟𝑔𝑉𝑖𝑐𝑡𝑜𝑟𝑦 + %𝑈𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑𝑆𝑒𝑎𝑡𝑠 + %𝑆𝑎𝑓𝑒𝑆𝑒𝑎𝑡𝑠

4
 

Avr%VoteforWinners =genomsnittlig andel av rösterna som det vinnande partiet fick 

i valen. 

AvrMargVictory =genomsnittlig andel av mandatperioder det nuvarande partiet 

har innehaft politisk majoritet. 

%UncontestedSeats =procentandel av de tillfällen där partiet innehaft 

regeringsposition utan att någon ställt upp som motpart i 

valet.  

%SafeSeat =procentandel av de tillfällen det regerande partiet har haft mer 

än 55 % av rösterna
6
. 

(Shufeldt & Flavin, 2012, s 332) 

Vid fastställandet av den politiska konkurrensen tillämpades samma uppdelning av 

politiska block som vid mätningen av den politiska majoriteten. Informationen 

hämtades från Valmyndigheterna och SCB. Tidsramen för att betrakta maktskiften 

bestämde vi skulle omfatta en tidsperiod på 12 år, vilket innebär att vi betraktar hur den 

politiska majoriteten har ändrats i kommunerna under de tre senaste mandatperioderna. 

När det gäller termen %UncontestedSeats i ekvationen var vi tvungna att jämställa den 

med noll, då valsystemet är annorlunda i Sverige än det är i USA. På grund av detta har 

vi även gjort ändringen att vi har delat täljaren med 3 istället för 4.  

Andra skillnader inom det politiska systemet som har tvingat oss att ändra modellen är 

att Sverige har ett flerpartisystem och att samarbetet mellan partierna har varierat genom 

åren. Både de socialistiska och de borgerliga partierna har varit tvungna att forma 

                                                 
6
 I USA likställs 55 % av rösterna med rätten att regera ensam 
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minoritetsregeringar för att uppnå enkel majoritet (Lane & Mæland, 2009). För att 

kunna regera har partierna varit tvungna att kompromissa om frågor rörande skatter och 

styrning. Detta har förorsakat att den svenska regeringen har haft flera 

blocköverskridande samarbeten under 1990- talet (Santensson-Wilson, 2010). Trots att 

blocköverskridande samarbete fortsatte även in på 2000-talet har händelserna vid valet 

år 2002 drivit igenom det partisamarbete som skulle fortsätta fram tills bildandet av de 

två partiblocken vi har idag. Utifrån denna synpunkt valde vi att använda ett district-

level index som omfattade endast de senaste tre valperioderna. 

Detta tillvägagångssätt sammanhänger med den kritik som har riktats mot den valda 

modellen. Kritiken består i att modellen inte tar hänsyn till hur det politiska samarbetet 

har förändrats genom åren. Att ta hänsyn till samtliga detaljer av hur det politiska 

samarbetet har ändrats skulle dock innebära alltför stor utvidgning av modellen.  

Ett alternativ till ”district-level indicator” är Herfindahl-Hirschmans index, som har 

visat sig vara ett effektivt sätt att undersöka konkurrensen på en marknad (Matsumoto, 

Merlone & Szidarovszky, 2012). Dessvärre tar detta index inte hänsyn till hur ofta 

maktskiften förekommer och hur politiskt samarbete förändras.  

 

Generella statsbidrag 

Variabeln, som i studien valts att betecknas med namnet ”generella statsbidrag”, består 

av två delar: generella statsbidrag och utjämningsbidrag. Informationen om generella 

statsbidrag och utjämningsbidrag togs från SCB. I studien använder vi oss av generella 

statsbidrag och utjämningsbidrag per invånare. Anledning till detta var för att uppnå ett 

storleksmått som kunde användas vid jämförelser mellan kommuner.  

Resultat från Fjertorps studie (2013, s 24) har lyft upp farhågor om ett potentiellt 

samband mellan befolkningsförändring och de generella statsbidragen. Utifrån Fjertorps 

studie förklarades det att befolkningsminskning i en kommun kunde föranleda att denna 

kommun fick större generella statsbidrag och därmed att finansieringen av dess 

ekonomi blev beroende av de generella statsbidragen.  

Variabeln generella statsbidrag anses därför vara relaterad till befolkningsförändringen. 

Därmed bör risken för multikollinearitet mellan de två nämnda variabler betraktas. 

Risken finns att de två variablerna påverkar redovisningen på samma sätt. Häri har vi 

dock anledning till att se dem som olika företeelser. Detta eftersom vi utgår från att 

befolkningsförändring leder till att kommunfullmäktige reagerar på ett annat sätt än den 

skulle gjort på grund av effekterna av de generella statsbidragen. Därmed använder vi 

oss av variabeln generella statsbidrag för att förstärka vår modell. 

 

Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden togs fram utifrån informationen som införskaffades från SCB. 

Studiens skuldsättningsgrad var således ett resultat av kommunernas totala skulder delat 

med deras egna kapital. Pensionsförpliktelser som redovisades inom linjen togs inte 
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med som en del av kommunernas skuld. Orsaken till detta var att vi ansåg att 

pensionsförpliktelser som redovisas inom linjen förorsakade mindre belastning på 

kommunernas ekonomiska handlingsutrymme. För att försäkra oss om att vi har 

betraktat skuldernas påverkan på det ekonomiska handlingsutrymme valde vi att utföra 

en tilläggsanalys, där samtliga pensionsförpliktelser togs med i beräkningen som en del 

av kommunens totala skuld. Det är genom jämförelsen mellan de två måtten som vi 

försöker se hur kommunernas ekonomiska handlingsutrymme påverkas av deras 

skulder. Analysen av skuldsättningsgraden där samtliga pensionsförpliktelser har 

medräknats som en del av skulden presenteras i bilagan 4.  
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6. Analys 

Analysen avser att presentera resultatet av den empiriska undersökningen i förhållande 

till de teorier som har valts för att formulera hypoteserna. I kapitlet presenteras den 

beskrivande statistiken, Spearmans korrelation, den logistiska regressionen samt 

hypotesprövningen. 

 

6.1. Normalfördelning och transformation av variabler 

Test för normalfördelning utfördes med hjälp av Kolmogorov-Smirnov-test och 

Shapiro-Wilks-test. Resultatet av testerna visade att samtliga variabler var icke-

normalfördelade. För att korrigera problemet med icke-normalfördelad data har flera 

variabeltransformationer gjorts för att på så vis jämna ut fördelningen av 

observationerna. Innan variabeltransformationen gjordes var det viktigt att först beakta 

de olika teoretiska implikationerna av variablernas kurvsamband (Djurfeldt & Barmark, 

2009, s 45).  

Normalfördelningstesterna visade att de flesta variablerna hade en positiv skevhet med 

undantag av variablerna kommunalskatt och skuldsättningsgrad, som hade en negativ 

skevhet. För variabeln kommunalskatt utfördes en transformering där variabeln 

legitimerades med den naturliga logaritmen för att på så vis jämna ut fördelningen av 

observationerna. Proceduren vi använde oss av var att ta variabelns maximala värde, till 

vilket vi adderade en etta, för att sedan subtrahera detta värde med själva variabeln. 

Orsaken att vi adderade en etta var för att undvika att den största observationen fick ett 

nollvärde. Detta skulle ske då det största värdet, som på grund av proceduren skulle vara 

1, logaritmerades med den naturliga logaritmen. Transformationen innebär även att 

variabeln kommunalskatt har fått ett motsatt samband till dess ursprungliga form. Detta 

sker eftersom transformering vid negativ skevhet utförs på omvänd data för att 

motverka förekomsten av negativa tal och på så vis möjliggöra en logaritmisk 

transformation (Field, 2013, s 203). För variabeln skuldsättningsgrad hittade vi att en 

transformering där roten drogs ur variabeln för att ge en jämnare fördelning, vilket 

visades i och med att skevheten och kurtosis minskade. Variabelns negativa skevhet 

innebar emellertid att även denna variabel genomgick samma procedur som hade 

tillämpats på variabeln kommunalskatt. Därför har även denna variabel ett 

motsatssamband med dess ursprungliga.  

Andra variabler som har logaritmerats med den naturliga logaritmen för att kompensera 

för bristande normalfördelning har varit: befolkningsstorlek, befolkningsförändring, 

skattebas, kommunalskatt och lönsamhet. Eftersom variablerna i fråga hade en positiv 

skevhet har relationen för dessa inte ändrats. 

Förutom att kontrollera för skevhet, kurtosis samt normalfördelning betraktades även 

variablerna utifrån spridningsdiagrammet som programmet SPSS försåg oss med. Att 

betrakta variablernas spridningsdiagram har förklarats av Djurfeldt och Barmark (2009, 

ss 43-48) hjälpa till med att fastställa en korrekt slutsats, dvs. en slutsats som grundar 

sig i om variabeltransformationen är logisk utifrån variabelns kurvlinjära samband. 

Variabeltransformeringar som hade logaritmerats ansågs giltiga då vi kunde se en 
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avtagande kurvlinjär funktion för variablerna. Undantaget var variabeln kommunalskatt 

som på grund av ett fåtal observationer hade uppvisat en negativ skevhet, samtidigt som 

den visade sig ha ett antal observationer med avvikande höga värden. För variablerna 

befolkningsförändring och skattebas skulle visserligen en multiplikativ invers 

transformation (en reciprok transformation) ha jämnat ut fördelningen mycket mer 

utifrån synen på de låga värden vi hade fått för skevhet och kurtosis, men vi kunde inte 

se något kurvlinjärt samband där observationerna divergerade i mittpunkten. Det vi såg 

från spridningsdiagrammen var att de nämnda variablerna hade ett kurvlinjärt samband 

som liknade sambandet på dem variabler vi hade logaritmerat.  

För variabeln skuldsättningsgrad kunde vi även där identifiera en positiv kurvlinjär 

funktion. Kurvans funktion var avtagande och efterliknade mycket den logaritmerade 

funktionen. Variabelns funktion skilde sig dock i och med att lutningen på kurvan var 

något brantare än för de resterande variablerna.  

Vid utförandet av studien valde vi att inte utföra någon transformation på två oberoende 

variabler. De två variablerna var politisk konkurrens och generella statsbidrag, där 

samtliga modeller av variabeltransformering gav sämre normalfördelning än den 

ursprungliga. 

Det bör poängteras här att antalet observationer som har beaktas vid argumentationen 

om normalfördelning kan ha inverkan på normalfördelningstesterna. Vid situationer där 

ett stort antal observationer har gjorts kan blott ett fåtal outliers påverka utfallet av 

normalfördelningstesterna (Field, 2013, s 184). Därför råder det en viss risk för att 

resultat från Kolmogorov-Smirnov-testet och Shapiro-Wilks-testet kan ha lett oss att 

göra onödiga transformationer. I undersökning har vi beaktat denna risk och därmed 

valt att undersöka de extrema värdena för samtliga variabler.  

 

6.2. Beskrivande statistik 

Den beskrivande statistiken presenteras i nedanstående tabell 6.1 med hjälp av 

frekvenstabellen för de kvalitativa variabler som har använts i undersökningen. Tabellen 

beskriver antal iakttagelser och deras procentfördelning.  

Utifrån frekvenstabellen är det möjligt att se att pensionsförvaltningen i majoriteten av 

kommunerna sker internt. I undersökningen har det framkommit att 206 kommuner 

använde sig av en pensionsförvaltning i egen regi, medan 83 kommuner har valt att 

förvalta en del av sina pensionsförpliktelser externt. Av de fem kommuner som hade 

bildat en gemensam pensionsstiftelse har ingen kommun avsatt några medel till denna 

pensionsstiftelse. Vid sidan av dessa fem kommuner har en kommun skapat sig själv en 

pensionsstiftelse 2009, men har inte heller gjort några avsättningar till stiftelsen för år 

2012. I undersökningen framkom det emellertid att endast två kommuner hade gjort 

avsättning till deras egna pensionsstiftelser. Det som är gemensamt för samtliga 

kommuner som använde sig av pensionsstiftelser är att de har valt en lösning där de 

själva har bildat interna pensionsstiftelser. Detta tycks vara förenligt med vad 

Jennergren förutspådde. Resterande kommuner använde sig dock av olika former av 

försäkringslösningar. Vi har hittat att vissa kommuner använde sig av inlösen genom att 

skapa reserver för att därefter kvitta dem mot en del av pensionsskulden. Proceduren 
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liknar mycket vad som skulle beteckna en amortering av lån, detta innebär att det skapas 

ingen kostnad men att tillgångarna minskar i proportion till skulden. Därmed är 

förändringen endast hänförligt till balansräkningen. Slutligen fanns det kommuner som 

lyfte upp den gamla skulden från ansvarsförbindelser till avsättningar genom att lägga 

undan en del av överskottet. Samtliga av dessa förvaltningsformer skapar en väldigt 

ojämn fördelning mellan kategorierna av de olika förvaltningsalternativen. Detta 

försvårar användandet av flera kategorier, vilket var anledningen till att kategorierna 

reducerades till att endast omfatta två kategorier. Problematiken med de två kommuner 

som hade gjort en inlösen genom att kvitta tillgångarna mot skulden har överbryggats då 

detta skedde i det förflutna och ansågs därför inte hänförligt till handlingar som hade 

gjorts under redovisningsåret.  

Variabeln redovisningsmodell hade ett liknande problem med kategoriseringen 

fullfonderingsmodell, eftersom det har visat sig att endast ett fåtal kommuner har kunnat 

tillämpa fullfonderingsmodellen. Fullfonderingsmodellen kräver finansiering av 

pensionsskuldens värdeförändring, som i detta samband innebär att hänsyn till 

värdeförändringar tas för samtliga pensionsförpliktelser. Därmed är denna variabel 

sammankopplad till kommunernas ekonomiska styrka och deras förmåga att bära 

kostnaderna som uppstår vid den ökade värdeförändringen.  

Vad gäller variabeln politisk majoritet åskådliggör tabellen 6.1 att det fanns en jämn 

fördelning av den politiska dominansen mellan kommunerna år 2012. Emellertid fanns 

det även 13 kommuner där det var oklart om vem som hade den politiska majoriteten.  

Variabeln revisionsbyrå ger oss en bild där PwC står för det störst antalet observationer. 

Denna kategori följs av KPMG, med endast hälften så många observationer. Kategorin 

EY har biträtt ett något mindre antal kommuner, medan Deloitte bara har biträtt 18 

kommuner. Den kategori som består av övriga revisionsbyråer har visat sig ha det allra 

minsta antalet observationer, vilket förklaras av att denna kategori omfattar i stort sett 

endast kommuner med interna revisionsbyråer. Det enda undantaget är en observationen 

där en kommun har anlitat en extern revisionsbyrå som inte var en utav ”The Big Four”. 
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Tabell  6.1 Beskrivande statistik, kvalitativa variabler 

Beroende variabel 
  Pensionsförvaltning 

 

  
Antal Procent 

 
Intern pensionsförvaltning 206 71,3 

 
Extern pensionsförvaltning 83 28,8 

 
Total 289 100 

    Oberoende variabler 
 Pensionsredovisning 
 

  
Antal Procent 

 
Blandmodellen 268 92,7 

 
Fullfonderingsmodellen 21 7,3 

 
Total 289 100 

Storstad 
   

  
Antal Procent 

 
Mindre ort 286 98,6 

 
Storstad 4 1,4 

 
Total 290 100 

Politisk majoritet 
   

  
Antal Procent 

 
Socialistiska blocket 140 48,3 

 
Borgerliga blocket 137 47,2 

 
Oklar majoritet 13 4,5 

 
Total 290 100 

Revisionsbyrå 
   

  
Antal Procent 

 
Övriga 8 2,8 

 
EY 46 15,9 

 
KPMG 62 21,4 

 
Deloitte 18 6,2 

 
PwC 156 53,8 

 
Total 290 100 
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För de kvantitativa variablerna undersökte vi spridningsmåtten i form av standardavvikelser och varians. Dessa mått anses vara väsentliga 

eftersom de är fundamentala för förståelsen av slumpteorin och statistisk inferens (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, ss 64-65). Ju mindre 

standardavvikelserna är desto mer koncentrerade är observationerna kring medelvärdet, och ju högre standardavvikelsen är desto mer spridda är 

observationerna från medelvärdet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s 65). I tabellen 6.2 framkommer dock att variablerna 

befolkningsstorlek, befolkningsförändring, skattebas och lönsamhet har väldig stora standardavvikelser. Vid så stora skillnader, så som vid 

befolkningsstorlek, är det förståeligt varför variabeln inte är normalfördelad. En bättre bild på centraltendensen presenteras i bilagan 3, där vi har 

betraktat variablerna utifrån deras centraltendens i form av medelvärde, median, trimmat medelvärde, samt skevhet och kurtosis. Användning av 

medianen har förklarats av Djurfeldt, Larsson och Sjärnhagen (2010, ss 59-60) vara ett mer robust centralmått än det aritmetiska medelvärdet, 

speciellt vid fall där extremvärden förekommer. I vår undersökning framkommer exempelvis att samtliga variabler som hade positiv skevhet har 

även haft högre genomsnittsvärden än deras median. Innebörden av detta är att de troligen innehåller outliers som består av ett fåtal observationer 

med högre värden. Detta bevisas även av spridningsdiagrammet med den avtagande kurvlinjära funktionen. Motsatsen gäller för de två 

variablerna som hade negativ skevhet. Där har kurvan i spridningsdiagrammet varit brantare eftersom det förekom fler observationer med högre 

värden än observationer med lägre värden. Detta är även en förklaring till att samtliga variabler inte visat sig ha en normalfördelning. Om 

enskilda observationer har påverkat normalfördelningstesterna är vi dock osäkra på, eftersom outliers i de flesta fall består av fler än några 

enstaka observationer vilket innebär att fördelningen faktiskt har påverkas. 

Tabell  6.2 Beskrivande statistik, kvantitativa variabler 

Kvantitativa variabler         LN   SQRT     

  Min Max Genomsnitt SE Standardavvikelse Genomsnitt SE Genomsnitt SE Standardavvikelse 

Befolkningsstorlek 2421 881235 32951,36 3940,963 67112,174 9,8255 0,05603 
  

0,95408 

Befolkningsförändring -0,0366667 0,0685773 0,0022114 0,0010209 0,0173851 0,0021 0,00101 
  

0,01728 

Skattebas 178600 475600 223239,66 2040,2783 34744,688 12,306 0,00798 
  

0,13587 

Kommunalskatt 0,1712 0,2357 0,2140775 0,0006878 0,011693 0,0213 0,00067 
  

0,01138 

Lönsamhet -0,0299996 0,108879 0,0196985 0,0010404 0,0176557 0,0194 0,00101 
  

0,01719 

Politisk konkurrens 24,777778 95,622222 62,8341 1,1600002 19,754092 
    

  

Generella statsbidrag -11,853536 29,207588 10,533616 0,3189168 5,4215859 
    

  

Skuldsättningsgrad -31,123726 19,269036 2,2416264 0,1825781 3,103828     4,2307 0,02112 0,35906 
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6.3. Korrelation 

Korrelationsmatrisen utfördes för att fastställa sambandet som de oberoende variablerna 

hade var för sig med pensionsförvaltning, samt för att utreda om multikollinearitet 

förelåg mellan de oberoende variablerna. För att undersöka om multikollinearitet 

förekommer har Djurfeldt och Barmark (2009, s 113) angett att gränsfallet mellan 

korrelationerna inte får överstiga ett värde på 0,7 – 0,8, eller understiga ett värde på (-

0,7) – (-0,8). Vid en djupare utredning av multikollinearitet har Djurfeldt och Barkman 

(2009, s 144) föreslagit att en analys av VIF-faktorerna görs. 

Den korrelationsmatrisen som användes i undersökningen var Spearmans korrelation, 

även känd som Spearmans rho (Field, 2013, ss 276-278). Spearmans korrelation har 

använts då den ger oss möjlighet att betrakta sambanden mellan icke parametriska 

variabler genom att ranka dem. Denna metod är därför lämplig främst utifrån synen på 

att vår beroende variabel är nominal och att samtliga variabler har visat sig sakna en 

normalfördelning.  

Det har visat sig att befolkningsstorlek, skattebas och lönsamhet har ett väldigt starkt 

signifikant samband med vår beroende variabel. Signifikansnivån var i dessa fall under 

0,010. Vidare hade variablerna befolkningsförändring och generella statsbidrag ett 

signifikant samband med pensionsförvaltningen, men de var signifikanta först på en 

nivå på 0,050.  

Resultatet av korrelationen bör dock tolkas i samband med samvariationen, dvs. risken 

för multikollinearitet, som kan råda mellan de oberoende variablerna. Vi kan se att det 

föreligger en stark negativ korrelation, -0,919, mellan det socialistiska blocket och det 

borgerliga blocket. Signifikansen av detta samband är stark då den är på en nivå under 

0,010. Det vore dock olämpligt att se på resultatet av detta som multikollinearitet 

eftersom det socialistiska blocket och det borgerliga blocket inte utgör två separata 

variabler, utan är istället två kategorier i en variabel. Att de uppvisar en så stark 

korrelation sammanhänger med att det politiska systemet har delats i tre kategorier, där 

det socialistiska blocket är oftast motsatsvalet till det borgerliga blocket. Den tredje 

kategorin har inte uppmärksammats mer än i enstaka observationer varför den anses 

som ett sällsynt förhållande. Ett exempel på en perfekt negativ korrelation skulle ha 

varit korrelationen mellan blandmodellen och fullfonderingsmodellen, vilket är orsaken 

till att vi endast valt att ta med fullfonderingsmodellen i korrelationen.  

Det föreligger dock fara för multikollinearitet vid variablerna befolkningsstorlek, 

befolkningsförändring, skattebas och generella statsbidrag. Samtliga variabler har en 

stark korrelation mellan varandra som tyder på multikollinearitet, som är orsakad av 

variablernas samvariation. Detta har visat sig vara värt att ta hänsyn till, speciellt då 

signifikansnivån varit mindre än 0,010.  

Från det som kan uttydas av undersökningen hade kommunerna med en större 

befolkning en positiv befolkningsförändring, medan kommuner med en mindre 

befolkning tenderade att förlora invånare. Detta syns med hjälp av korrelationens 

positiva samband som är på 0,735. Korrelationen visar även att det föreligger ett positivt 

samband mellan variablerna befolkningsstorlek och skattebas. I fallet där 

befolkningsförändringen har satts i förhållande till skattebasen har det resulterat i den 

näst högsta samvariationen. Korrelationen mellan de två variablerna var 0,805, vilket 



49 

 

kan tolkas som att invånarna i landet tenderar att flytta till kommuner och/eller ha barn i 

kommuner där medelinkomsterna är högre än genomsnittet.  

Den sista och högsta samvariationen är mellan skattebasen och generella statsbidrag. 

Korrelationen mellan dessa två variabler hade ett värde på -0,866, vilket tyder på att 

variablerna är nära till att vara perfekta motsatser till varandra. Samvariationen mellan 

generella statsbidrag och skattebasen följer en logisk utgångspunkt som är anknuten till 

statens utjämningssystem. Skattebasen mäter den genomsnittliga förvärvsinkomsten och 

de generella statsbidrag mäter fördelningen av statens utjämningssystem till de 

kommuner där skatteintäkterna inte räcker till för finansieringen av den löpande 

verksamheten. Därmed mäter de effekter som är nära varandra, och i många fall kan ses 

som en enda effekt. Utifrån korrelation anses det vara befogad att anse att 

befolkningsstorlek, befolkningsförändring och skattebas samvarierar till en sådan grad 

att det kan tolkas så som om de mätte en och samma effekt. Eftersom definitionen på 

multikollinearitet är två, eller fler variabler som mäter samma effekt, presenterar vi här 

näst en analys av VIF-faktorerna och toleransnivå för att ge en klarare bild av 

förekomsten av multikollinearitet. Analysen har utförts med hjälp av en OLS regression, 

vilket här anses vara en funktionell metod för att genomföra en analys av 

multikollinearitet även om den beroende variabeln är kvalitativ (Field, 2013, ss 794-

795). 
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Tabell  6.3 Spearmans korrelation 

Spearman's rho (n=286) 
                   

 
1.  2b.  3.  4a.  4b.   4c.  5a. 5b.  5c.  5d.  5e.   6.  7.  8.  9.   10.  11.   12.   13.   

1. Extern pensionsförvaltning 1 
                  2b. Fullfonderingsmodell -0,06 1 

                 3. Storstad -0,076 -0,034 1 
                4a. Socialistiska blocket -0,055 -0,111 0,004 1 

               4b. Borgliga blocket 0,031 ,135* 0,006 -,919** 1 
              4c. Oklar majoritet 0,06 -0,059 -0,025 -,202** -,199** 1 

             5a. Övriga revisionsbyråer -0,014 0,034 ,341** 0,048 -0,034 -0,036 1 
            5b. EY 0,087 ,136* -0,051 -0,071 0,088 -0,043 -0,073 1 

           5c. KPMG -0,09 -0,083 -0,063 0,018 -0,059 0,102 -0,089 -,227** 1 
          5d. Deloitte -0,101 0,093 0,092 0,038 -0,016 -0,054 -0,044 -0,112 -,136* 1 

         5e. PwC 0,064 -0,087 -0,068 0,002 0,003 -0,015 -,182** -,463** -,564** -,278** 1 
        6. ln_Befolkningsstorlek -,162** ,126* ,203** -0,07 0,082 -0,031 ,210** ,185** -0,054 -0,036 -,143* 1 

       7. ln_Befolkningsförändring -,143* ,158** ,189** -,249** ,268** -0,049 ,154** ,235** -0,06 -,129* -0,11 ,735** 1 
      8. ln_Skattebas -,206** 0,087 ,149* -,172** ,206** -0,084 0,098 ,179** -0,037 -,118* -0,075 ,705** ,805** 1 

     9. ln_Kommunalskatt -0,012 ,129* ,117* -,446** ,461** -0,038 ,144* ,252** -0,115 -,156** -0,061 ,533** ,668** ,565** 1 
    10. ln_Lönsamhet ,209** 0,007 -0,063 -,147* ,145* 0,005 -0,037 0,061 0,065 -0,011 -0,08 0,074 0,097 0,04 ,117* 1 

   11. Politisk konkurrens -0,032 -0,041 -0,08 ,177** -0,096 -,203** -0,065 -,192** -0,079 0,082 ,187** -,224** -,205** -0,064 -,183** -,135* 1 
  12. Generella statsbidrag ,120* -0,061 -0,103 ,284** -,304** 0,049 -0,064 -0,104 -0,016 ,126* 0,049 -,536** -,646** -,866** -,520** -0,033 0,035 1 

 13. sqrt_Skuldsättningsgrad 0,049 ,156** 0,016 -,175** ,176** -0,002 0,107 0,036 -0,069 -0,096 0,042 ,253** ,260** ,192** ,327** ,129* -0,028 -,147* 1 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

                  * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                  Förhållande med nästintill perfekta potsatser har understrukits.                   

Samvariationen som har visat tecken på multikollinearitet har markerats med grått.                   
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6.4. Multikollinearitet 

Enligt det som har påpekats i undersökningen av korrelationsmatrisen har vi anledning 

att tro att det föreligger en stark samvariation mellan variablerna befolkningsstorlek, 

befolkningsförändring och skattebas, samt generella statsbidrag och skattebas. 

För att utreda det djupare har det gjorts en analys av VIF-faktorerna och toleransen. 

Tabellen 6.4 åskådliggör tydligt att de finns fem variabler där risken för 

multikollinearitet anses föreligga. Dessa variabler är: befolkningsstorleken 

befolkningsförändring, skattebas, kommunalskatt samt generella statsbidrag. Samtliga 

av dessa variabler har haft ett högre VIF-värde än 2,5. Detta är det kritiska värdet, enligt 

vilket det anses föreligga fara för multikollinearitet (Djurfeldt & Barmark, 2009, s 113).  

Vid undersökning av toleransen har den kritiska gränsen satts till 0,5 (Djurfeldt & 

Barmark, 2009, s 114). Definitionsmässigt utgörs toleransen av 1 minskat med den 

kvadrerade multipla korrelationen mellan den oberoende variabeln som undersöks och 

alla andra oberoende variabler som har inkluderats i modellen. Regeln för att upptäcka 

förekomsten av multikollinearitet med hjälp av toleransen är att ju mindre värde 

toleransen har, desto mer överflödig är variabeln i modellen. Enligt toleransen i tabellen 

6.4 föreligger det risk för multikollinearitet för samma fem variabler som har påvisats i 

analysen av VIF-faktorerna.  
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Tabell  6.4 Tolerans och VIF-faktorer för samtliga variabler 

 Generell modell (n=286) Tolerans VIF 

2b. Fullfonderingsmodell 0,926 1,079 

3. Storstad 0,76 1,316 

4b. Borgliga blocket 0,669 1,495 

4c. Oklar majoritet 0,89 1,123 

5a. Övriga revisionsbyråer 0,798 1,253 

5b. EY 0,816 1,225 

5c. KPMG 0,878 1,138 

5d. Deloitte 0,877 1,141 

6. ln_Befolkningsstorlek 0,367 2,723 

7. ln_Befolkningsförändring 0,268 3,737 

8. ln_Skattebas 0,207 4,837 

9. ln_Kommunalskatt 0,372 2,686 

10. ln_Lönsamhet 0,951 1,052 

11. Politisk konkurrens 0,78 1,283 

12. Generella statsbidrag 0,294 3,402 

13. sqrt_Skuldsättningsgrad 0,955 1,047 

 

För att korrigera effekten av multikollinearitet antogs det att variabler som mäter samma 

effekt bör reduceras till den delen att multikollinearitet undanröjs. Utifrån 

korrelationsmatrisen verkade variablerna befolkningsstorlek, befolkningsförändring och 

skattebas mätta en och samma effekt. Med utgångspunkten i att reducera förekomsten 

av multikollinearitet valdes att i nästa steg utesluta vissa av variablerna för att avlägsna 

faran med multikollinearitet. Proceduren tar sin utgång i att variabler som uppvisade de 

högsta VIF-värdarna exkluderades. Dock, för att inte förlora värdefull information, 

gjordes en övervägande att använda oss av tre modeller för att på så vis kunna se hur 

samtliga variabler påverkade kommunernas val av pensionsförvaltning. I den första 

modellen tog vi bort variablerna befolkningsstorlek, skattebas och kommunalskatt. När 

det gäller den andra modellen uteslöt vi variablerna befolkningsförändring, 

kommunalskatt och generella statsbidrag. Slutligen byggde vi även en tredje modell där 

vi exkluderade endast två variabler: befolkningsförändring och skattebas.  

Nedanför presenteras en uppställning av toleransnivån och VIF-faktorerna av 

variablerna som har valts till de tre modellerna enligt vilka fortsättningen av studien 

kommer grunda sig på. 

  



53 

 

 

Tabell  6.5 Tolerans och VIF-faktorer, efter korrektion mot multikollinearitet. 

  Modell 1. (n=286) Modell 2. (n=286) Modell 3. (n=286) 

  Tolerans VIF Tolerans VIF Tolerans VIF 

2b. Fullfonderingsmodell 0,929 1,076 0,932 1,073 0,93 1,075 

3. Storstad 0,816 1,225 0,766 1,305 0,761 1,315 

4b. Borgliga blocket 0,811 1,233 0,81 1,234 0,672 1,487 

4c. Oklar majoritet 0,902 1,109 0,905 1,105 0,895 1,117 

5a. Övriga revisionsbyråer 0,845 1,183 0,807 1,239 0,807 1,239 

5b. EY 0,829 1,207 0,839 1,192 0,822 1,216 

5c. KPMG 0,884 1,131 0,885 1,129 0,879 1,138 

5d. Deloitte 0,905 1,105 0,9 1,111 0,882 1,134 

6. ln_Befolkningsstorlek     0,474 2,109 0,462 2,164 

7. ln_Befolkningsförändring 0,492 2,031         

8. ln_Skattebas     0,547 1,829     

9. ln_Kommunalskatt         0,459 2,177 

10. ln_Lönsamhet 0,954 1,049 0,953 1,049 0,951 1,051 

11. Politisk konkurrens 0,848 1,179 0,797 1,255 0,818 1,222 

12. Generella statsbidrag 0,535 1,87     0,509 1,964 

13. sqrt_Skuldsättningsgrad 0,963 1,038 0,962 1,039 0,957 1,045 

 

Inom samtliga modeller har VIF-faktorer minskat så att det inte förekommer några 

värden över 2,5. Detta medför att faran för multikollinearitet har elimineras enligt VIF-

analysen. Tyvärr måste vi ändå vara skeptiska till förekomsten av multikollinearitet på 

grund av variabler som uppvisade en låg toleransnivå. Tabellen 6.5 visar att det finns 

risk för multikollinearitet enligt toleransnivåerna vid variabeln befolkningsförändring i 

modell 1, vid variabeln befolkningsstorlek i modell 2, samt vid variablerna 

befolkningsstorlek och kommunalskatt i modell 3. Det kritiska värdet har i dessa fall 

endast passerat gränsen på 0,5 med några få hundradels decimaler. Därför bör de 

nuvarande modellerna ändå kunna användas för att förklara kommunernas val av 

förvaltning av de förmånsbestämda pensionerna. 
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6.5. Logistisk regression 

I undersökningen användes en logistisk regression för att undersöka hur samtliga 

variabler förhåller sig till pensionsförvaltningen. Den logistiska regressionen anses vara 

ett adekvat tillvägagångssätt för att analysera förhållandena där den beroende variabeln 

är dikotom samt då variablerna inte är normalfördelade (Djurfeldt & Barmark, 2009, s 

125). Anledningen till att vi inte kan använda den vanliga OLS regressionen är att den 

inte kan hantera dikotoma och kategoriska variabler (Burns & Burns, 2009, s 568). En 

alternativ metod som var möjlig att vidta vid valet av den multivariata analysen var den 

så kallade diskriminantanalysen. Den logistiska regressionen var dock mer anpassad till 

undersökningen eftersom den tillät användningen av samtliga mätskalor i studien.  

Den logistiska regressionen förklarar i form av regressionskoefficienternas β-värde hur 

det naturligt logaritmerade oddsen förändras för varje enhetsförändring i de oberoende 

variablerna (Djurfeldt & Barmark, 2009, ss 127-128). Utifrån Exp(β) kan vi se på 

förändringen av oddset för varje enhetsförändring. Oddset i en logistisk regression skall 

betraktas som sannolikheten för att en händelse skall inträffa dividerad med dess 

motsats (dvs. 
𝑝

(1−𝑝)
 ). På grund av denna komposition är det därför fullt möjligt för 

oddset att ta ett värde som varierar mellan 0 och oändligheten. Då oddset logaritmeras 

med den naturliga logaritmen har vi en variabel som kan variera från minus till plus. 

Detta tal kallas logit i den logistiska regressionen och representeras här av den beroende 

variabeln.  

Utifrån det ovannämnda har undersökningen grundats i att betrakta hur 

kontrollvariablerna påverkar oddset för att kommunerna skall välja det ena eller det 

andra förvaltningsalternativet. Utläsning av den logistiska regressionen skall göras så att 

kontrollvariabler som har en negativ regressionskoefficient pekar mot intern 

pensionsförvaltning, medan de som har en positiv regressionskoefficient pekar mot 

extern pensionsförvaltning. Kontrollvariablernas Exp(β) förklarar därmed hur en 

enhetsförändring kommer att påverka oddset för hur kommunerna väljer att förvalta sina 

pensionsförpliktelser.  

Den logistiska regressionen gömmer här ett förhållande som bör påpekas innan 

variablerna förklaras var för sig. Det skall påminnas att variablerna kommunalskatt och 

skuldsättningsgrad hade en negativ skevhet vilket innebar att transformeringen gjordes 

på omvänd data. Detta innebär att resultatet av den logistiska regressionen bör tolkas 

som dess motsats (Field, 2013, s 203). Då det föreligger ett positivt tal i tabellen skall 

den tolkas som att det råder ett negativt samband mellan kommunalskatten och den 

externa pensionsförvaltningen. På samma vis skall ett positivt samband tolkas som om 

det vore ett negativt samband.  

För de kvalitativa variablerna tilldelades referenskategorier som ett sätt att se på hur 

oddsen förändras beroende på kategorierna. Detta tillvägagångssätt innebär att 

regressionskoefficienten (β) för kategorierna inom dummyvariablerna tolkas i 

förhållande till referenskategorin (Djurfeldt och Barmark, 2009, ss 110-111). De 

referenskategorier som har använts i den logistiska regressionen är: blandmodellen, det 

socialistiska blocket och PwC. Tabellen 6.6 sammanställer resultatet av den logistiska 

regressionen.  
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Tabell  6.6 Logistisk regression 

Logistisk regression med samtliga variabler.(n=286)     Modell 1.(n=286)     Modell 2.(n=286)     Modell 3.(n=286)     

  β S.E. Exp(β) β S.E. Exp(β) β S.E. Exp(β) β S.E. Exp(β) 

Fullfonderingsmodell 0,548 0,633 1,729 0,568 0,628 1,764 0,55 0,625 1,734 0,569 0,621 1,766 

Storstad 18,746 18998,974 138491787 19,295 19145,433 2,40E+08 18,856 18969,212 154581662,5 18,906 18727,592 162529038 

Politisk majoritet                         

Borgerliga blocket 0,077 0,335 1,08 0,347 0,309 1,414 0,28 0,304 1,323 0,147 0,334 1,158 

Oklar majoritet 0,576 0,685 1,778 0,762 0,671 2,142 0,707 0,674 2,028 0,729 0,674 2,073 

Revisionsbyrå       *      *            

Övriga 0,76 0,982 2,139 0,72 0,915 2,054 0,866 0,966 2,377 1,053 0,96 2,865 

EY 0,547 0,414 1,728 0,585 0,402 1,795 0,602 0,404 1,825 0,526 0,407 1,692 

KPMG -0,612 0,382 0,542 -0,608 0,377 0,544 -0,622 0,379 0,537 -0,6 0,379 0,549 

Deloitte -1,335 0,828 0,263 -1,603 0,826 0,201 -1,509 0,827 0,221 -1,37 0,841 0,254 

ln_Befolkningsstorlek -0,357 0,258 0,7 
  

  -0,327 0,228 0,721 -0,542* 0,228 0,582 

ln_Befolkningsförändring -8,756 16,586 0,00E+00 -25,208* 11,981 0,00E+00             

ln_Skattebas -4,757 2,694 0,009       -3,174 1,715 0,042       

ln_Kommunalskatt 30,168 21,42 1,26442E+13             11,178 18,96 71509,26 

ln_Lönsamhet 28,804** 8,364 3,23161E+12 29,599** 8,463 7,16E+12 29,278** 8,308 5,18984E+12 28,49** 8,327 2,36145E+12 

Politisk_konkurrens 0,001 0,008 1,001 0,001 0,008 1,001 0,001 0,008 1,001 -0,001 0,008 0,999 

Generella_statsbidrag -0,032 0,049 9,69E-01 0,028 0,036 1,03E+00       0,036 0,036 1,04E+00 

sqrt_Skuldsättningsgrad 0,092 0,385 1,097 0,12 0,391 1,128 0,127 0,39 1,136 0,131 0,398 1,14 

Konstant 40,48 18999,003 3,805E+17 -22,293 19145,433 0 20,589 18969,222 874058177,1 -16,808 18727,593 0 

                          

Modell Chi-square 43,433**     36,814**     40,956**     38,179**     

Korrekt prognos 73,10%     72,00%     73,10%     72,40%     

Nollmodell 71,30%     71,30%     71,30%     71,30%     

Nagelkerke R2 20,20%     17,30%     19,10%     17,90%     

Signifikansnivå (2 sidig): **<0,01; *<0,05 
           

Referenskategorier: Blandmodellen, Socialistiska blocket och PwC            
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Eftersom grundmodellen inte kunde anses ge en korrekt prediktion på grund av 

multikollineariteten mellan de olika oberoende variabler har modell ett, två och tre 

tagits fram. Utifrån den logistiska regressionen kan vi se att samtliga modeller är 

signifikanta enligt Walds test på en nivå som är mindre än 0,010, vilket innebär att de 

oberoende variablerna i samtliga modeller har en högre förklaringskraft än nollmodellen 

(Djurfeldt & Barmark, 2009, ss 136-137).  

Från tabellen 6.6 kan vi utläsa att kommunernas val av pensionsförvaltning påverkas av 

lönsamheten i samtliga fall. I Modell 1 och 2 framstår även gruppvariabeln 

revisionsbyrå som signifikant med en signifikansnivå under 0,050. Det är beklagligt att 

det inte framkom någon kategori som uppvisade ett statistiskt signifikant samband med 

pensionsförvaltningen. Revisionsbyrå representerar här endast som en gruppvariabel för 

samtliga underliggande kategorier. Den har inte någon regressionskoefficient eftersom 

den i sig själv inte representerar en av variablerna i modellen, utan står som för den 

sammanlagda effekten av samtliga dummyvariabler (IDRE, 2014). Om vi var villiga att 

acceptera en signifikansnivå på 0,150 skulle vi ha kunnat inkludera kategorierna EY, 

KPMG och Deloitte som signifikanta i Modell 1 och 2. För Modell 3 skulle endast 

kategorierna KPMG och Deloitte varit signifikanta på en signifikansnivå av 0,150. 

Signifikansnivån som presenteras här är enligt Wald testet vilket SPSS har försett oss 

med. Signifikansen enligt denna test visar oss om regressionskoefficienten är skild från 

noll och därmed om variabeln den representerar är väsentligt för prognostiseringen 

(Field, 2013, s 784). Förvisso kan variablernas regressionskoefficient ändras beroende 

på vilka variabler det är som väljs i modellen. En utav faktorerna som då kan påverka 

riktningen av regressionskoefficienterna är situationer där kategorierna som har används 

består av för få observationer. Field (2013, ss 769-770) har förklarat att även extrema 

observationer och avsaknad av information kan påverka undersökningen. Därför har vi 

valt att följa hans rekommendationer enligt vilka korrelationsmatrisen ska undersökas 

för att betrakta förhållanden mellan variablerna, samt se över om orimligt stora medelfel 

förekom i den logistiska regressionen. Faran som stora medelfel innebär är att vår 

förmåga att uppskatta rätt prediktion av den beroende variabeln varierar med dess 

storlek (Field, 2013, ss 370-371). Därmed kan detta ge en fel bild av förhållande som 

råder. 

Från regressionen ovan ser vi att variablerna befolkningsförändring, kommunalskatt och 

lönsamhet har höga medelfel. Beträffande variablerna befolkningsförändring och 

skattebas har vi tidigare påpekat faran med multikollinearitet som antas finnas vid 

användning av dessa variabler i en och samma modell. Spearmans korrelation påvisade 

att de två variablerna samverkade mellan varandra och med variabeln 

befolkningsstorlek. Detta har varit anledningen till att vi har skapat de tre modellerna. 

För att få en bättre överblick av de förhållandena som råder inom varje modell ger vi en 

tolkning för respektive modell här nedanför. 
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6.5.1. Modell 1 

Modell 1 har tagits fram med hänsyn till förekomsten av multikollinearitet. Därför har 

värden som uppvisat högst VIF-värde och lägst toleransnivå tagits bort från den 

grundläggande modellen. Vid utförandet av den logistiska regressionen har modellen 

visat sig förbättra nollmodellen endast till en begränsad del, då modellens förmåga att 

förutsäga vilken pensionsförvaltning en kommun kommer välja kommer vara korrekt i 

72,00 % av fallen. Detta är en förbättring mot nollmodellens prediktionsförmåga med 

0,70 procentenheter. Orsaken till detta är att Modell 1 ger en korrekt prognos för intern 

pensionsförvaltning i 93,10 % av fallen och korrekt prognos för extern 

pensionsförvaltning i 19,50 % av fallen. Eftersom nollmodellen förutspår i samtliga fall 

att kommunerna kommer förvalta sina pensionsåtaganden internt är modellens förmåga 

att skilja mellan de två alternativen väsentligt om den skall kunna användas. Modellens 

förklaringsgrad, dvs. värdet av Nagelkerke, är 17,30 %. Därtill kan vi utläsa att 

modellen identifierar endast tre variabler som signifikanta. Dessa variabler är 

redovisningsbyrå, befolkningsförändring och lönsamhet. Revisionsbyrå som 

gruppvariabel för samtliga underliggande kategorier har visat sig ha en signifikans på 

0,036. Dock har ingen kategori visat sig signifikant. Det kan tillföras att den kategori 

som uppvisade den högsta signifikansnivån var Deloitte, vilken visade sig signifikant på 

0,052. Variabeln befolkningsförändring är signifikant på en nivå av 0,035 och har ett 

negativt samband med extern pensionsförvaltning. Den sista variabeln som var 

statistiskt signifikant var lönsamheten, vilket hade ett positivt samband med extern 

pensionsförvaltning på en signifikansnivå under 0,010. 

Förutom variabler som har visat sig signifikanta kan vi även se att det finns tre variabler 

som har en relativt sett hög medelfel, vilket kan vara anledningen till modellens låga 

prediktionsvärdet. De tre variabler är storstad, befolkningsförändring och lönsamhet. 

 

6.5.2. Modell 2 

Modell 2 har utformats för att vara en jämvikt mot Modell 1. Denna har dock visat sig 

ha en betydligt bättre förmåga att förutspå rätt prognos av pensionsförvaltningen. 

Modellen förutspår rätt i 73,10 % av fallen, vilket är en förbättring mot nollmodellen 

som förutspådde rätt i 71,30 % av fallen. En utav anledningar till detta är att modellen 

förutspår rätt när kommunerna kommer förvalta sina pensionsåtaganden internt i 92,60 

% av fallen och när kommunerna kommer förvalta sina pensionsåtaganden externt i 

24,40 % av fallen. Precisionen av modellens prediktionsförmåga kan även ses i det 

högre förklaringsvärdet, som för denna modell är 19,10 %. 

Revisionsbyrå som gruppvariabel för samtliga underliggande kategorier har en 

signifikans på 0,035. De underliggande kategorierna var emellertid inte statistiskt 

signifikanta. Den enda variabeln i Modell 2 som uppvisar ett signifikantvärde var 

lönsamhet, med en signifikansnivå på 0,010. Ett samband som var nära att vara 

statistiskt signifikant var skattebasen. Den uppvisade ett negativt samband med extern 

pensionsförvaltning med en signifikansnivå på 0,064. Vidare bör det påpekas att 

relationerna i modellen kan ha påverkats då variablerna storstad och lönsamhet uppvisar 

höga medelfel. 
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6.5.3. Modell 3 

Modell 3 utformades i likhet med de andra modellerna utifrån hänsyn till att minska 

risken för multikollinearitet. Skillnaden i denna modell var att den konstruerades med 

en målsättning att exkludera så få variabler som möjligt. Därför har endast två variabler 

exkluderats i denna modell. Modellens prediktionsförmåga är något bättre mot Modell 

1, då den förutspår rätt i 72,20 % av fallen. Den underliggande anledning till detta är att 

modellen förutspår rätt när kommunerna kommer att välja intern pensionsförvaltning i 

92,60 % av fallen och när kommunerna kommer att välja extern pensionsförvaltning i 

22,00 % av fallen. Modellens förklaringsgrad är därför något högre än för Modell 1, 

men den är lägre än för Modell 2. En möjlig orsak till detta är att valet av variabler i 

Modell 2 tillför mer till att förklara kommunernas val av pensionsförvaltning än de 

variabler som har valts i Modell 3.  

Denna modell visar signifikans för variablerna befolkningsstorlek och lönsamhet. 

Befolkningsstorlek har ett negativt samband med extern pensionsförvaltning, med en 

signifikans på 0,017. Samtidigt har variabeln lönsamhet ett positivt samband med extern 

pensionsförvaltning, med en signifikans på 0,001. Revisionsbyrå som gruppvariabel för 

samtliga underliggande kategorier har fått en sämre signifikans i denna modell och är 

endast signifikant på 0,063, vilket även syns i kategorierna då de har blivit mindre 

signifikanta mot referenskategorin. Ett påpekande som bör framlyftas är att variablerna 

storstad, kommunalskatt och lönsamhet har höga medelfel som troligtvis förorsakat att 

modellen har en sämre prediktionsförmåga än Modell 2.  

Utifrån det som har anförts om varje modell samt modellernas Chi-square värden kan vi 

se att Modell 2 bör väljas framför de andra modellerna. Därför kommer fokusen vid 

hypotesprövningen ligga på Modell 2. 

 

6.6. Hypotesprövning 

Nedanför redogörs resultaten av analysen, med en sammanfattning av de förhållanden 

som har fastställts och de förhållanden som försöktes fastställas. Vid tolkningen av de 

förhållanden som har identifierats använder vi oss främst av den logistiska regressionen 

med utgångspunkt i Modell 2. Detta har gjorts eftersom chi-square och sambandsmått i 

korstabellen kan bli vilseledande (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, ss 324-326). 

Dock har resultaten från Spearmans korrelation lyfts upp vid vissa tillfällen för att 

belysa förhållanden där variablerna ifråga saknade ett signifikant samband.  

 

6.6.1. Redovisningsmodell 

H.1) Det finns ett negativt samband mellan fullfonderingsredovisning och 

extern pensionsförvaltning.– förkastas. 
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Hypotesen formulerades utifrån PAT och IT, där bägge teorierna förutspådde ett 

negativt samband mellan fullfonderingsmodellen och den externa 

pensionsförvaltningen. Från det som har observerats med hjälp av Spearmans 

korrelation har detta verkat stämma, men korrelationen var väldig svag. Därför var det 

inte förvånande att resultateten av den logistiska regressionen har uppvisat ett 

motsatsförhållande. Varken Spearmans korrelation eller den logistiska regressionen har 

uppvisat ett signifikant samband mellan redovisningsmodell och pensionsförvaltning. 

Därför förkastas hypotesen. 

 

6.6.2. Storstad 

H.2) Det finns ett negativt samband mellan storstad och extern 

pensionsförvaltning. – förkastas. 

Variabeln storstad har ett svag negativt samband i Spearmans korrelation med variabeln 

extern pensionsförvaltning. Sambandet var dock inte signifikant. Därtill kan vi se hur 

sambandet har ändrats från att vara negativt i Spearmans korrelation till att vara positivt 

i den logistiska regressionen. I ingen utav modellerna i den logistiska regressionen har 

variabeln visat sig vara signifikant. Vidare har variabeln visat sig ha onormalt höga 

medelfel. Detta kan potentiellt vara orsaken till varför variabeln inte har varit 

signifikant. Analysen tyder därmed att variabeln inte tillför något till studien. Därför 

förkastas hypotesen. 

 

6.6.3. Politisk majoritet 

H.3) Det finns ett samband mellan politisk majoritet och valet av 

pensionsförvaltning.– förkastas. 

Den andra hypotesen som presenterades utgick från att det skulle förekomma skillnader 

mellan kommunerna i valet av pensionsförvaltning beroende på vilket politiskt block 

som hade majoritet i kommunfullmäktige. Varken i Spearmans korrelation eller i den 

logistiska regressionen har den politiska majoriteten funnits som signifikant. Det fanns 

inte heller någon kategori inom gruppvariabeln politisk majoritet som var statistiskt 

signifikant. Därmed har hypotesen förkastats. 

 

6.6.4. Revisionsbyrå 

H.4) Det finns ett samband mellan kommunernas val av revisionsbyrå och 

pensionsförvaltning.– förkastas. 

Hypotes 3 grundar sig på antagandet om att de förtroendevalda revisorerna kommer att 

påverkas av deras biträdande revisorer. Grundtanken är att de förtroendevalda 

revisorerna kommer ta till sig råd de får från deras biträden, eftersom de är osäkra på 

hur de ska gå till väga. Därmed antas det att det kommer råda situationer där de 
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förtroendevalda revisorerna härmar rekommendationerna som ges av de biträdande 

revisorerna. Bland de olika revisionsbyråerna har vi inte kunnat hitta något signifikant 

samband. Vi märkte dock att gruppvariabeln revisionsbyrå var signifikant i Modell 1 

och 2. Enligt dessa två modeller hade kategorierna EY, KPMG och Deloitte kunnat 

accepteras ifall vi hade valt en signifikansnivå på 0,150. Detta visade sig även vara 

fallet i Spearmans korrelation. Utifrån resultaten av den logistiska regressionen 

framkom det att i förhållande till PwC hade EY ett mer positivt samband med extern 

pensionsförvaltning, medan kategorierna KPMG och Deloitte hade ett mer negativt 

samband med extern pensionsförvaltning. Detta visade dock inte att kategorierna skilde 

sig åt på en signifikantnivå av 0,050. Därför har hypotesen förkastats.  

 

6.6.5. Befolkningsstorlek 

H.5a) Det finns ett positivt samband mellan befolkningsstorlek och extern 

pensionsförvaltning. – förkastas. 

Vid formuleringen av hypotesen för befolkningsstorlek skapades två hypoteser utifrån 

de olika redovisningsteoretiska perspektiven. Hypotesen om att befolkningsstorlek 

skulle ha ett positivt samband med extern pensionsförvaltning är hänförligt till den 

positiva redovisningsteorin. Grundtanken i denna hypotes var att befolkningsstorleken 

kunde associeras med högre vinster. Eftersom även mindre vinstmarginaler skulle 

innebära stora summor pengar hade ett antagande gjorts om att kommuner med större 

befolkningsstorlek var mer känsliga mot att redovisa överskott. Därför var det tänkt att 

ju större befolkning kommuner hade desto mer skulle kommunen vara benägen att 

förvalta sina pensionsförpliktelser externt. Därmed antogs politikerna vara i större 

behov av att visa ett jämnt resultat. Resultat från Spearmans korrelation har visat ett 

negativt samband mellan variablerna befolkningsstorlek och extern pensionsförvaltning. 

Signifikansen av sambandet var 0,006. Utifrån Modell 2 och 3 i den logistiska 

regressionen kunde vi se att befolkningsstorleken hade ett negativt samband med extern 

pensionsförvaltning. Modell 2 hade en signifikansnivå på 0,068, medan Modell 3 har 

visat sig ha ett mer signifikant samband som på 0,017. Analysen från uträkningen visar 

således ett motsatsförhållande och stödjer därmed inte hypotesen. Därmed förkastades 

hypotesen. 

 

6.6.6. Befolkningsstorlek 

H.5b) Det finns ett negativt samband mellan befolkningsstorlek och extern 

pensionsförvaltning.– förkastas. 

Hypotes 5b utgick från den institutionella teorin, där centralpunkten var övervakning 

och professionella ekonomer som utförde sina uppgifter självständigt från politikerna. 

Detta har förklarats utifrån antaganden som är relaterad till den tvingande isomorfismen 

och den normativa isomorfismen i den institutionella teorin. Sambandet som påvisades i 

Spearmans korrelation pekade mot att variabeln befolkningsstorlek har ett negativt 

samband med extern pensionsförvaltning, med en signifikansnivå på 0,006. I den 

logistiska regressionen hittades inte något signifikant samband i Modell 2, men däremot 
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hittades ett negativt samband mellan den externa pensionsförvaltningen och 

befolkningsstorleken i Modell 3. Signifikansnivån, enligt den sista modellen var på 

0,017. Enligt denna modell samt Spearmans korrelation kan vi inte förkasta hypotesen. 

Eftersom vi använder oss av Modell 2 som referensram måste vi dock förkasta 

hypotesen tillsvidare, då signifikansen enligt denna modell var på 0,068. Vi använder 

oss av beteckningen ”tillsvidare” för att beteckna att variabeln var nära att inte förkastas 

samt att Modell 3 visade ett signifikant samband. 

 

6.6.7. Befolkningsförändring 

H.6) Det finns ett negativt samband mellan befolkningsförändring och 

extern pensionsförvaltning. – förkastas. 

Hypotesen utgick från politikernas behov av att säkra sin ställning samt kommunernas 

behov av att kunna finansiera nödvändiga nyinvesteringar. Det antogs att en positiv 

befolkningsförändring skulle vara negativt korrelerad med extern pensionsförvaltning. 

Från Spearmans korrelation kunde vi utläsa ett negativt samband mellan 

befolkningsförändring och extern pensionsförvaltning. Signifikansnivån som utlästes 

var 0,015. Resultatet från den logistiska regressionen i Modell 1 talade om ett negativt 

samband som var statistiskt signifikant på en nivå av 0,035. På grund av 

multikollinearitet har inte denna variabel använts i de andra två modellerna. Då vi utgår 

från Modell 2 måste vi förkasta hypotesen tillsvidare. 

 

6.6.8. Skattebas 

H.7). Det finns ett positivt samband mellan skattebas och extern 

pensionsförvaltning. – förkastas. 

Antagandet om variabeln skattebas bygger på undersökningen av Verba, Schlozman, 

Brady och Nie (1993), där det har påvisats att personer med högre inkomst har högre 

benägenhet att ha intresse för den kommunala verksamheten. Spearmans korrelation 

indikerade att skattebasen har ett negativt samband med den externa 

pensionsförvaltningen, med en signifikansnivå under 0,010. Detta tyder således på ett 

motsatsförhållande mot det som har beskrivits i hypotesen. 

I den logistiska regressionen uppvisade variabeln skattebas ett negativt förhållande med 

extern pensionsförvaltning. Dess signifikansnivå i Modell 2 var på 0,068. Modellen 

visar således ett motsatsförhållande som på grund av resultaten i Spearmans korrelation 

kan tolkas ha varit statistiskt signifikant även i den logistiska regressionen om modellen 

hade haft en annan sammanställning av variabler. Hypotesen bör undersökas då det 

sammanlagda resultatet pekar mot ett motsatsförhållande som potentiellt kan ha varit 

signifikant. Resultatet av detta är att hypotesen förkastas. 
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6.6.9. Kommunalskatt 

H.8) Det finns ett positivt samband mellan kommunalskatten och extern 

pensionsförvaltning. – förkastas. 

Kommunalskatten antogs vara hänförligt till användning av extern pensionsförvaltning. 

Detta har dock inte kunnat säkerställas på en statistiskt signifikant nivå. Eftersom 

variabeln transformerades på omvänd data skulle den tolkas i motsats av vad resultatet 

visade i analysen. Utifrån Spearmans korrelation framstod det att variabeln 

kommunalskatt hade en nästintill obefintlig korrelation med pensionsförvaltningen. 

Därtill har den logistiska regressionen i Modell 3 pekat på att variabeln uppvisar 

alldeles för höga medelfel. Förutom detta hade variabeln inte något statistiskt 

signifikant samband med pensionsförvaltning. Hypotesen förkastas på grund av det som 

har nämnts.  

 

6.6.10. Lönsamhet 

H.9a) Det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och extern 

pensionsförvaltning. – förkastas inte. 

Den första hypotesen om lönsamheten är sammanlänkad med 

resultatutjämningsstrategin, som har sitt ursprung i PAT. Av det vi har kunnat se i både 

Spearmans korrelation och den logistiska regressionen var lönsamhet positivt korrelerad 

med extern pensionsförvaltning, på en statistisk signifikant nivå som i samtliga fall var 

0,010. Med anledning av detta har vi inte kunnat förkasta hypotesen. 

 

H.9b) Det finns ett negativt samband mellan lönsamhet och extern 

pensionsförvaltning. – förkastas. 

Den andra hypotesen var formulerad utifrån reningsbadsstrategin, där PAT förutsatte att 

agenten väljer att försämra ett redan dåligt resultat för att därefter kunna säkerställa ett 

positivt resultat det kommande året. Från Spearmans korrelation och den logistiska 

regressionen har vi kunnat utläsa att det faktiskt rådde ett motsattsförhållande. Detta har 

förklarats i hypotesprövningen om lönsamhet utifrån resultatutjämningsstrategin ovan. 

Därmed var det naturligt att förkasta hypotesen. 

 

6.6.11. Politisk konkurrens 

H.10) Det finns ett positivt samband mellan politisk konkurrens och extern 

pensionsförvaltning. – förkastas.  

Politisk konkurrens antogs vara relaterad till användningen av redovisningsrapporterna 

som belägg på hur väl politikerna har administrerat kommunens verksamhet. För att 

försäkra sig om ett jämnt resultat har hypotesen utgått från att politikerna kommer 

använda sig av extern pensionsförvaltning. Varken i Spearmans korrelation eller i den 
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logistiska regressionen har det identifierats något statistiskt signifikant samband. 

Hypotesen har därför förkastats. 

 

6.6.12. Generella statsbidrag 

H.11) Det finns ett negativt samband mellan generella statsbidrag och 

extern pensionsförvaltning. – förkastas. 

Kommunerna som är beroende av de generella statsbidragen antas ha ett begränsat 

handlingsutrymme och därför inte kunna tidigarelägga pensionskostnaderna. Variabeln 

generella statsbidrag har i Spearmans korrelation visat sig ha ett positivt samband med 

extern pensionsförvaltning på en signifikansnivå som var 0,043. Den logistiska 

regressionen i Modell 1 och 3 har emellertid visat ett negativt samband mellan generella 

statsbidrag och extern pensionsförvaltning. Därtill har ingen utav modellerna påvisat ett 

statistiskt signifikant samband mellan de två variablerna. Detta har medfört att 

hypotesen förkastas. 

 

6.6.13. Skuldsättningsgrad 

H.12) Det finns ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och extern 

pensionsförvaltning. – förkastas.  

Hypotesen om skuldsättningsgrad användes för att påvisa hur skuldsättningen 

begränsade handlingsutrymmet och därmed försvårade för kommunerna att kunna 

använda sig av extern pensionsförvaltning. I och med att variabeln transformerades har 

variabelns data omvänts. Detta innebär att variabelns relation till pensionsförvaltningen 

tolkas i motsats av vad resultaten av analysen visar. Spearmans korrelation har inte visat 

något statistiskt samband för att stödja detta antagande. Även om den logistiska 

regressionen faktiskt hade ett negativt samband mellan skuldsättningsgraden och extern 

pensionsförvaltning har det inte heller där identifierats något statistiskt signifikant 

samband. Därför förkastades hypotesen. 
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 Hypotes 
 

Teori Hypotesprövning 

H1 Det finns ett negativt samband mellan 

fullfonderingsredovisning och extern pensionsförvaltning 

 

PAT + IT Förkastas 

H2 Det finns ett negativt samband mellan storstad och 

externförvaltning 

 

IT Förkastas 

H3 Det finns ett samband mellan politisk majoritet och valet av 

pensionsförvaltning 

 

IT Förkastas 

H4 Det finns ett samband mellan kommunernas val av 

revisionsbyrå och pensionsförvaltning 

 

IT Förkastas  

H5a Det finns ett positivt samband mellan befolkningsstorlek och 

extern pensionsförvaltning 

 

PAT Förkastas 

H5b Det finns ett negativt samband mellan befolkningsstorlek 

och extern pensionsförvaltning 

 

IT Förkastas 

tillsvidare 

H6 Det finns ett negativt samband mellan befolkningsförändring 

och extern pensionsförvaltning 

 

PAT + IT Förkastas 

tillsvidare 

H7 Det finns ett positivt samband mellan skattebas och extern 

pensionsförvaltning 

 

PAT + IT Förkastas 

H8 Det finns ett positivt samband mellan kommunalskatten och 

extern pensionsförvaltning 

 

PAT + IT Förkastas 

H9a Det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och extern 

pensionsförvaltning. 

 

PAT + IT Förkastas inte 

H9b Det finns ett negativt samband mellan lönsamhet och extern 

pensionsförvaltning. 

 

PAT + IT Förkastas 

H10 Det finns ett positivt samband mellan politisk konkurrens 

och extern pensionsförvaltning 

 

PAT + IT Förkastas 

H11 Det finns ett negativt samband mellan generella statsbidrag 

och extern pensionsförvaltning 

 

PAT + IT Förkastas 

H12 Det finns ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad 

och extern pensionsförvaltning 

PAT Förkastas 
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7. Diskussion 

I detta kapitel avslutas studien med en sammanfattning av undersökningen, följt av 

slutsatser, kritik mot det egna arbetet samt förslag till vidare studier 

 

7.1. Sammanfattning 

Inledningsvis började vi uppsatsen utifrån frågan: Hur hanterar kommunerna 

förvaltningen och kostnadsföringen av de förmånsbestämda pensionerna? Syftet med 

studien var således att förklara kommunernas val av förvaltning av de förmånsbestämda 

pensionerna. Det grundläggande antagandet var att pensionsförvaltningen kunde 

förklaras som en del av pensionsredovisningen. Därför tillämpades redovisningsteorier i 

ett försök att identifiera variabler som förmodades styra valet mellan de olika 

förvaltningsalternativen kommunerna hade till sitt förfogande. De centrala premisserna 

har vi tagit från agentteorin i positiv redovisningsteori, och de tre olika isomorfism 

former som har förklaras i den institutionella teorin.  

Vid hypotesformuleringen identifierades tolv variabler som vi relaterade till tidigare 

studier, där dessa variabler har använts tillsammans med den positiva redovisningsteorin 

och den institutionella teorin för att förklara redovisningen. Med hjälp av de nämnda 

studierna formulerades undersökningens hypoteser. Målsättningen med hypoteserna var 

att förklara kommunernas val av förvaltning av de förmånsbestämda pensionerna ur ett 

så brett perspektiv som möjligt. 

Det uppnådda resultatet från analysen pekar mot att endast variabeln lönsamhet har ett 

signifikant samband som kan förklara kommunernas val av pensionsförvaltning. Vi har 

emellertid även hittat två andra variabler som visat sig vara signifikanta, men de kunde 

endast anses signifikanta utifrån de två modeller som ansågs ha en sämre 

förklaringskraft. Hypoteserna som berörde dessa två variabler har därför förkastats tills 

vidare. Enligt denna syn skulle dessa variabler möjligtvis kunna kombineras med andra 

variabler i en annan modell för att bättre förklara kommunernas val av förvaltning. För 

att kunna uttala oss om resultatet är det dock viktigt att betrakta studiens reliabilitet, 

dvs. om vi verkligen har använt oss av mått som mäter de koncept vi har försökt 

beskriva i undersökningen (Bryman & Bell, 2011, s 159). Därför redogör vi kort om 

kontrollvariablernas natur samtidigt som vi presenterar tolkningen utifrån den empiriska 

analysen. Detta syftar till att framlyfta undersökningens och hypotesernas 

begränsningar. Genom att göra detta återgår vi till diskussionen om relationerna vi har 

fastlagt skall anses bygga på vederhäftiga orsakssamband, om generalisering av 

resultaten är möjligt, samt risken för att viktiga aspekter inom undersökningen har 

förbisetts.  

I studien har vi utfört tre modeller för att betrakta de olika sammanslutningar av 

variabler och hur väl de svarade mot att förklara kommunernas val av 

pensionsförvaltning. Den modell som har visat sig fånga upp den största 

informationsmängden och där chi-square värdet varit störst har varit Modell 2. Därför 

har vi utgått från denna modell för att påvisa om sambandet mellan de oberoende 

variablerna och det beroende variabeln har varit signifikant eller inte. Den enda 
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hypotesen vi inte har kunnat förkasta enligt denna modell presenteras nedan. Därefter 

presentera vi tolkningen av de hypoteser som har förkastat. Uppsatsen avslutas med en 

presentation av våra egna slutsatser, kritik mot det egna arbetet och förslag till vidare 

studier. 

 

7.2. Tolkningen av analysen där hypotesen inte har 

förkastats 

 

7.2.1. Lönsamhet 

Hypotesen där lönsamhet har accepterats utgår från resultatutjämningsstrategin. Denna 

hypotes har sina grunder i både den positiva redovisningsteorin och den institutionella 

teorin. Utgångspunkten har varit att politikerna som här ses som agenten gagnar sig 

genom att inneha en ställning av makt som här representeras av en plats i 

kommunfullmäktige. För att inneha denna ställning samt avancera i karriären behöver 

agenten försäkra sig om att bli omvald. Eftersom agentens bonus är förenad med att 

vinna så många röster som möjligt kan detta även relateras till resursberoendet. Att vara 

beroende av en resurs har i den institutionella teorin förklarats leda till att en 

organisation anpassar sig efter de krav som ställs från intressenterna som innehar denna 

resurs. Detta innebär att politikerna, för att kunna fortsätta inneha ställningen som 

kommunfullmäktige, måste se till att de väljs om. Vilket de gör genom att agera efter 

förväntningar som deras väljare har på dem. Därför kommer politikerna sträva efter att 

visa att de har spenderat samtliga medel för att förse kommunen med de varor och 

tjänster som förväntas av dem. Genom att försäkra bort pensionsskulden eller avsätta 

medel till pensionsstiftelser kan politikerna förklara det som åtgärder mot framtida 

kostnader. Detta är förenad med den institutionella teorin eftersom invånarna troligtvis 

kommer se handlingen som en nödvändighet. Politikernas handling som syftar till att 

undvika att visa överskott i rapporterna är dock mer hänförligt till agentteori. Orsaken 

till varför politikerna vill minska överskottet enligt denna teori är att det lätt kan 

användas för att kritisera politikerna för överbeskattning och/eller negligering av 

verksamheten. 

Resultatutjämningsstrategin utifrån synen som agentteori presenterar förutsätter att 

agenten kommer att använda sig av diskretionära åtgärder för att jämna ut resultatet för 

att på så vis försäkra sig om sin egen vinning. Genom att använda sig av försäkringar 

och pensionsstiftelser kan politikerna tidigarelägga en del av pensionskostnader och 

därmed minska årets resultat. De kan även jämna ut resultatet för nästa period om det 

skulle visa sig att det blir negativt. Detta har förklarats av Donatella, då 

resultatutjämningsstrategin grundar sig i politikernas strävan att visa upp ett jämnt 

resultat år efter år (Donatella, 2013, s 16). Analysen som gjordes visade att detta 

antagande verkar stämma överens med våra observationer. Det bör dock påpekas att 

måttet som har valts betraktar inte de tidigare kostnaderna som kommunerna har lagt ut 

på pensionsförsäkringar och pensionsstiftelser. Därmed har effekten av tidigare 

handlingar inte beaktas vid mätningen av räntabiliteten på total kapital enligt vilken 

lönsamheten har mäts.  



67 

 

Det som har mätts i studien är resultatet som kommunerna har åstadkommit för år 2012. 

Till detta har kostnaderna för den externa förvaltningen återförts med antagandet att 

betalning av försäkringarna och avsättningar till pensionsstiftelser avsåg en framtida 

kostnad. Detta var således en tidigareläggning av framtida kostnader. Om kommunerna 

är intresserade att redovisa en lägre vinst eller slippa hanteringen av pensionsskulden är 

däremot oklart. Variabeln lönsamhet har visat sig vara signifikant i samtliga modellerna 

vilket skulle innebära att valet att försäkra pensionsförpliktelser eller göra avsättningar 

till pensionsstiftelser sammanhänger med kommunens ekonomiska möjligheter att 

använda sig av extern pensionsförvaltning. Att hävda att användningen av den externa 

pensionsförvaltningen utnyttjas som en diskretionär åtgärd kräver dock att handlingen 

görs medveten. Detta är ett outtalat antagande som görs i och med att vi accepterar att 

betrakta förhållandena utifrån den positiva redovisningsteorin. Om vi hade betraktat 

förhållandena utifrån den institutionella teorin skulle tolkningen tagit sin utgång i att 

kommunerna försöker anpassa sina handlingar efter väljarnas krav. Eftersom det anses 

för kostsamt för individer att analysera vad politikerna har gjort kommer politikernas 

handlingar analyseras av deras motståndare. Detta innebär att politikerna kommer att 

kritiseras av oppositionen för de vinster som rapporteras genom att hävda att de 

representerar tecken på överbeskattning och negligering av verksamheten. På grund av 

detta anses politikerna vara tvingade att presentera ett resultat där överskottet har 

minskat.  

Denna förklaring kan även knyttas till ett annat perspektiv enligt vilket kommunerna 

föredrar mer att betala en högre avgift idag än att stå för kostnaderna värdeförändringen 

av pensionsskulden kommer ha i framtiden. Den bakomliggande tanken enligt detta 

perspektiv är att kommunen inte tros kunna uppnå en lika hög avkastning på avsatta 

medlen som ett försäkringsbolag kan garanterar.  

Det bör dock lyftas upp att ett annat sätt att försäkra pensionsförpliktelserna har 

uppmärksammats i studien. Detta har varit ett alternativ till den vanliga 

försäkringslösning, vilket har inneburit att kommunerna även kunde försäkra sina 

pensionsåtaganden genom att skapa sig en tillgång som sedan kvittas mot skulden i 

form av en försäkringsinlösen. Därmed skulle kommunen endast behöva betala en årlig 

avgift för förvaltningen av denna del av pensionsskulden. Resultatet av detta kan 

likställas till effekterna av en amortering, vilket därmed innebär att resultaträkningen 

påverkas endast av avgifterna för förvaltningen av pensionsskulden. På grund av detta 

är handlingen inte hänförligt till resultatutjämningsstrategin. Från det nämnda framgår 

det att det finns anledning att acceptera synen på kommunernas användning av 

pensionsförpliktelser som en opportunistisk handling. Därför tycks förhållanden om 

kommunernas pensionsförvaltning förklaras bättre utifrån den positiva 

redovisningsteorin. 
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7.3. Tolkningen av analysen där hypoteserna har 

förkastats 

7.3.1. Redovisningsmodell 

Redovisningsmodellen var en kontrollvariabel som användes för att förklara 

förekomsten av intern och extern pensionsförvaltning. Hypotesen som har formulerats 

utgick från antagandet att fullfonderingsmodellen innebar större kostnader på grund av 

värdesäkring av pensionsskulden. Fullfonderingsmodellen möjliggjorde därtill att 

kommunerna fick bestämma över sina pensionskostnader utifrån diskonteringsräntan, 

som även den är en förekommande diskretionär åtgärd inom pensionsredovisningen 

(Klumpes & Whittington, 2003, s 185). Detta ledde oss till att göra antagandet om att 

kommuner som tillämpar fullfonderingsmodellen har en benägenhet att förvalta sina 

pensionsförpliktelser internt.  

Eftersom variabeln var nominal bestämdes kategorierna utifrån definitionen på vad 

varje modell stod för. På grund av denna procedur kan vi inte uttala oss mer om måttets 

validitet än om huruvida vi har följt definitionen av varje modell vid kategoriseringen. 

Hypotesens grundantaganden gjordes utifrån våra slutsatser av vad varje 

redovisningsmodell representerade, samt hur vi tolkade kostnaderna för 

pensionsförvaltningen.  

Från Spearmans korrelation framkom inget signifikant samband som skulle tyda på att 

variabeln redovisningsmodell påverkade kommunernas val av pensionsförvaltning.  

Variabeln samvarierade inte med någon utav de andra variablerna till den graden att den 

skulle utgöra en fara för uppkomsten av multikollinearitet. Därför antog vi att variabeln 

redovisningsmodell hade relativt sett isolerats från påverkan av andra variabler i den 

logistiska regressionen. Tyvärr kunde ingen av modellerna i den logistiska regressionen 

visa ett statistiskt signifikant samband mellan pensionsförvaltning och 

redovisningsmodell. Därmed är det inte troligt att redovisningsmodellen har någon 

påverkan på kommunernas val av pensionsförvaltning. 

 

7.3.2. Storstad 

Storstad som variabel har introducerats för att kontrollera för de fyra 

storstadskommunerna som ansågs vara skilda från de andra kommunerna. Utifrån 

studien som genomfördes av Collin et al (2009) har vi funnit anledning till att tro att 

storstadskommunerna kan vara en form av outliers. För att kontrollera för den påverkan 

detta kan ha haft på vår undersökning beslutade vi att använda oss av fyra 

storstadskommuner. Vi kunde se att kommunerna i fråga skilde sig från de övriga 

eftersom storstadskommunerna hade en högre befolkningsstorlek och skattebas än 

genomsnittet. Vi avvek dock från definitionen av storstad som Collin et al (2009) 

använde sig av eftersom vi ansåg att tre observationer inte var tillräckliga för att utföra 

en tillförlitlig analys. Valet av att ha fyra kommuner har tyvärr inte heller hjälpt att göra 

undersökningen mer trovärdigt eftersom medelfelet visade sig vara onormalt stor. 
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Varken Spearman eller den logistiska regressionen har visat att variabeln är signifikant. 

Därför har hypotesen förkastats. 

 

7.3.3. Politisk majoritet 

Den tredje variabeln som användes i hypotesformuleringen var politisk majoritet. I 

operationaliseringen förklarades politisk majoritet utgöras av det politiska blocket som 

hade vunnit den största röstandelen vid valet 2010. Vid fördelningen av partierna avsåg 

vi att de politiska blocken skulle avspegla den politiska blockbildningen från år 2012. 

Utgångspunkten vid hypotesformuleringen var att se om det rådde enighet mellan 

kommunerna som hade en viss politisk majoritet och valet av pensionsförvaltning.  

Varken Spearmans korrelation eller den logistiska regressionen har visat tecken på att 

politisk majoritet är signifikant vid valet av pensionsförvaltning. Orsaken till detta kan 

vara de blocköverskridande samarbeten som tidigare har förekommit mellan partierna, 

samt att valet av pensionsförvaltning beror mer på kommunernas omständigheter än 

deras politiska ledning. 

 

7.3.4. Revisionsbyrå 

Hypotesen som formulerades utgick från det som har förklarats om revisionens 

påverkan på redovisning i Falkmans och Tagessons undersökning (2008), samt 

undersökningen som gjordes av Collin et al. (2009). Vi har inte undersökt vilka 

revisionsbyråer som hade längst erfarenhet av den kommunala redovisningen och dess 

granskning. Därmed kan vi inte uttala oss så som Jensen och Payne (2005) har gjort i 

deras undersökning. Det vi har kunnat konstatera är att PwC hade marknadsdominans 

bland revisionsbyråerna som biträdde kommunerna år 2012. Falkman och Tagesson 

(2008, s 278) gjorde en liknande iakttagelse i deras undersökning. Därför har 

dummyvariabeln PwC använts som referenskategorin i den logistiska regressionen. 

Utifrån Spearmans korrelation ser vi inte något signifikant samband mellan 

kommunernas val av revisionsbyrå och pensionsförvaltning. Att revisionsbyråerna 

skulle ha möjlighet att påverka de förtroendevalda revisorer och därmed påverka hur 

kommunen valde att organisera sin redovisning visar sig därmed inte vara troligt.  

I likhet med det som kunde tydas från Spearmans korrelation har den logistiska 

regressionen visat att det saknas statistiskt signifikanta samband för att stödja 

hypotesen. Däremot var variabeln signifikant som gruppvariabeln vilket pekar mot att 

det skulle föreligga en möjlig påverkan som revisionsbyrån utövar på 

kommunalledningen. I hypotesformuleringen påpekades att den institutionella teorin 

hade stora begränsningar vad gäller att ge en förklaring hur revisionsbyråerna påverkade 

valet av pensionsförvaltningen. Till likhet med Collin et al (2009, s 166) har vi även 

kontemplerat möjligheten av att det var politikerna själva som valde revisionsbyråer. 

Enligt denna syn valde politikerna revisionsbyrå utifrån erfarenheten om vilka 

revisionsbyråer kunna tänkas godkänna deras redovisning. Därmed skulle detta innebära 

att agenten agerade utifrån det opportunistiska perspektivet.  Detta skulle omvända 
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hypotesen till att vara mer grundad i den positiva redovisningsteorin. Då detta synsätt 

har en mindre led mellan revision och påverkan på förvaltningen framstår det som ett 

mer troligt alternativ till det som presenterats av den institutionella teorin. 

 

7.3.5. Befolkningsstorlek 

Befolkningsstorleken mättes med hjälp av variabeln folkmängd. Denna variabel ansågs 

vara passande eftersom vi betraktade befolkningsstorleken som en faktor bakom den 

förmodade övervakningen politikerna utsattes för. Utgångspunkten till detta är 

Zimmermans premiss som säger att möjligheten för en individ att övervaka vad 

politikerna egentligen gör ökar med individens möjlighet att associera sig till en 

koalition av medborgare, exempelvis en fackförening (Zimmerman, 1977, s 123). 

Koalitioners storlek och verkan antogs vara proportionell till befolkningsstorleken i 

Zimmermans studie, därför valde vi att jämställa befolkningsstorlek även i vår studie till 

invånarnas möjlighet att bilda koalitioner.  

Måttet folkmängd ansågs vid första tillfället vara ett neutralt mått på 

befolkningsstorleken, men den har visat sig vara starkt korrelerad med variablerna 

befolkningsförändring och skattebas. I analysen av multikollineariteten förklarades de 

tre variablerna mäta samma effekt. 

I Spearmans korrelation kunde vi dock konstatera att variabeln för sig själv var negativ 

korrelerad med extern pensionsförvaltning på en signifikansnivå under 0,0010 

Variabeln befolkningsstorlek visade sig ha ett signifikant negativt samband med den 

externa pensionsförvaltningen i Modell 3. Detta ansågs ha en förklaring utifrån det som 

har presenterats om den institutionella teorin. Förklaringens tyngdpunkt har i 

hypoteseformuleringen lyfts upp i antaganden som gjordes om de normativa 

påtryckningar, vilka förklarades uppkomma från en professionell yrkesgrupp strävan 

efter att institutionalisera sitt sätt att handla. Antagandet om att kommuner med större 

befolkning kommer att ha en större tillgång av professionella ekonomer tar sin 

utgångspunkt i den normativa isomorfismen där grundsatsen till hypotesformuleringen 

har hämtats från studierna som utfördes av Collin et al. (2009). Till detta kunde vi knyta 

an Zimmermans syn på att agentens intresse för att påverka redovisningen kan 

begränsas vid situationer där redovisningsarbetet delegeras till professionella tjänstemän 

(Zimmerman, 1977, s 120). Därmed framläggs ett resonemang om att professionaliteten 

hos en yrkeskår kommer skapa normer i form av ett sammanhängande förfaringssätt 

som talar om hur arbetet skall utföras (DiMaggio & Powell, 1983, s 152-153). Dessa 

normer kommer att följas av samtliga inom gruppen.  

Från dessa antaganden argumenterades att de professionella ekonomerna kommer söka 

det bästa sättet att organisera sig efter, vilket är en följd av antagandet om rationalitet 

som framlyfts i den institutionella teorin (DiMaggio & Powell, 1983, ss 154-156). 

Eftersom det har påpekats av Björnson et al. (2005) att pensionsförpliktelserna som 

förvaltades internt antogs medföra mindre ekonomisk belastning på kommunernas 

resurser anses detta vara det rationella valet av förvaltningsalternativet. Detta val av 

förvaltning begränsas emellertid till kommunerna som kan rekrytera personer med 
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tillräcklig kompetens för att förvalta pensionerna internt. Då vi har förklarat att antalet 

professionella ekonomer antas vara beroende av befolkningsstorleken leddes vi till 

slutsatsen att intern pensionsförvaltning troligen är lättare att åstadkomma i kommuner 

där befolkningsstorleken är större.  

Även om hypotesprövningen visade att det råder ett negativt statistiskt samband mellan 

variabeln befolkningsstorlek och extern pensionsförvaltning har vi förkastat hypotesen 

tillsvidare. Orsaken till detta har varit att vi grundat vår analys utifrån resultatet av 

Modell 2.  

Ur den positiva redovisningsteorin har hypotesen befolkningsstorlek utformades i syfte 

att förklara valet av pensionsförvaltningen som en diskretionär åtgärd. I den positiva 

redovisningsteorin förklarades storleken vara en variabel som är relaterad till politisk 

påverkan (Deegan & Unerman, 2011, s 271). Därför grundade vi våra antaganden om 

befolkningsstorlek enligt det som har presenterats av Zimmermans tidigare studier 

(1977). Det innebär att även i denna hypotes ansågs politikerna vara under större 

övervakning ju större koalitioner av medborgare som formades i deras område. 

Huruvida pensionsförvaltningen skulle kunna påverkas av befolkningsstorleken 

förklarades därför sammanhänga med hur den ekonomiska förvaltningen är styrd, samt 

vilka incitament det är som styr politikernas handlande. Vi förklarade att politikerna 

styrdes i huvudsak av två incitament, där de förklarades vara tvungna att uppfylla lagens 

krav på ekonomi i balans samtidigt som de försöker undvika kritiken om stora 

överskott. Härlett från dessa antaganden formulerades hypotesen om att politikerna 

kommer försöka jämna ut sina resultat med hjälp av extern pensionsförvaltning.  

Analysens resultat från den logistiska regressionen i Modell 2 och 3 tydde på ett 

negativt samband mellan befolkningsstorlek och extern pensionsförvaltning. Eftersom 

resultatet i Modell 3 är statistiskt signifikant ansågs det motbevisa hypotesen som hade 

formulerats utifrån den positiva redovisningsteorin.  

Eftersom variabeln var stark korrelerad med befolkningsförändringen och skattebasen 

antogs det finnas anledning till att även söka förklaringen utifrån detta. Tolkningen av 

korrelationen skulle möjligtvis vara att korrelationen med befolkningsförändringen är 

relaterad till hur kommunen ser över sina möjligheter till återlåning, samtidigt som 

korrelationen med skattebasen sammanhänger med synen på att kommunen övervakas 

närmare. Att variabeln befolkningsstorlek inte uppvisade något statistiskt signifikant 

samband i Modell 2 är troligtvis hänförligt till samvariationen den hade med variabeln 

skattebas. På grund av detta har vi förklarat att hypotesen om befolkningsstorlek utifrån 

den institutionella teorin förkastas tillsvidare. Enligt detta finns det anledning att tro att 

ett samband faktiskt föreligger.  

 

7.3.6. Befolkningsförändring 

Variabeln befolkningsförändring visar hur beslutsfattarna ser på 

befolkningsförändringen och hur deras handlingar påverkas av denna. Vi har utgått från 

Fjertorps undersökningar (2011; 2012) för att kartlägga de olika synerna om hur 

befolkningstillväxten kan tolkas av beslutsfattarna i kommunerna. Undersökningar som 

har bedrivits av Fjertorp gjordes med stor försiktighet, vilket innebar att vi inte har 
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kunnat göra starka antaganden om orsakssambandet mellan pensionsförvaltning och 

befolkningsförändring. Vi hade svårt att ta ställning om samtliga ekonomiska 

möjligheter, samt de olika politiska och tekniska förutsättningarna som fanns mellan 

kommunerna för att med klarhet bestämma om befolkningstillväxt skulle ses som en 

långsiktig eller kortsiktig investering. Därtill var det svårt att se ifall kommunerna i 

samtliga fall prioriterade möjligheten att återlåna, eller om de prioriterade möjligheten 

av att jämna ut sina resultat. 

Av Spearmans korrelation ser vi att variabeln befolkningsförändring har ett statistiskt 

negativt samband med extern pensionsförvaltning som är signifikant på en nivå av 

0,015. Variabeln samvarierar dock med variablerna befolkningsstorlek och skattebas 

vilket skulle innebära att variabeln inte bör analyseras i någon modell där dessa 

variabler är medtagna. Därför kunde vi endast använd oss av denna variabel i Modell 1 i 

den logistiska regressionen. Resultatet pekade på att variabeln även där hade ett 

statistiskt signifikant negativt samband med extern pensionsförvaltning. 

Signifikansnivån i Modell 1 var 0,035. Eftersom hypotesen grundades både i den 

positiva redovisningsteorin och i den institutionella teorin, ser vi hur de två teorierna 

skapat en mer sammanhängande bild av befolkningsförändringens påverkan. Dock 

förkastas hypotesen tillsvidare då vi använder oss av Modell 2 som vår utgångspunkt.  

 

7.3.7. Skattebas 

Variabeln skattebas uppvisar ett negativt samband med den externa 

pensionsförvaltningen. Detta talar emot hypotesen där extern pensionsförvaltning 

likställdes med en diskretionär åtgärd som användes för att minska storleken av 

överskottet. Skattebasen utgör ett mått på samtliga invånares förvärvsinkomster och 

förmåner som därefter divideras med antalet invånare, för att på så vis representera de 

genomsnittliga inkomsterna per invånare. Utifrån Spearmans korrelation och Modell 2 i 

den logistiska regressionen ser vi att variabeln skattebas har ett positivt samband med 

den interna pensionsförvaltningen. I Spearmans korrelation fastställde vi ett statistiskt 

signifikant samband på en nivå av 0,015. Den logistiska regressionen talade dock inte 

om ett lika signifikant samband, eftersom sambandet endast var signifikant på 0,064.  

Eftersom variabeln visat sig ha ett negativt samband med den externa 

pensionsförvaltningen har en förklaring sökts i hur variabeln påverkades av andra 

oberoende variabler. Det vi har funnit var att variabeln var positiv korrelerad med 

befolkningsstorlek och befolkningsförändring, samtidigt som den var negativ korrelerad 

med generella statsbidrag. Utifrån denna syn har faktorer som övervakning och behovet 

av att bibehålla kommunens självfinansieringar ansetts som möjliga faktorer som kan ha 

påverkat resultatet av analysen. Detta skulle även tala om att kommunernas val av 

pensionsförvaltning verkar vara mer styrd av inre förhållandena i kommunen än 

politikernas agenda att dölja överskottet. Denna förklaring ligger därför nära den 

institutionella teorin. 
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7.3.8. Kommunalskatt 

Hypotesen bakom kommunalskatten var avsedd att förklara verkningarna 

kommunalskatten hade på pensionsförvaltningen. Utifrån den positiva 

redovisningsteorin och den institutionella teorin har antagandena gjorts med hänvisning 

till att en högre kommunalskatt skulle leda till högre vinster. Denna betingelse har 

därför resulterat i att hypotesen är beroende av att kommuner som har en stor vinst även 

ska ha en högre kommunalskatt. Därav följer att hypotesen tar sin utgångpunkt i den 

positiva redovisningsteorin som förklarar detta förfarande som en del av 

resultatutjämningsstrategin.  

Spearmans korrelation visade inga tecken på att det skulle råda ett statistiskt signifikant 

samband mellan kommunalskatt och kommunernas val av pensionsförvaltning. 

Korrelationen var dessutom nära noll vilket ledde oss till resonemanget om att det 

förmodligen inte fanns något orsakssamband mellan variabeln kommunalskatt och 

pensionsförvaltning. I den logistiska regressionen användes variabeln endast i Modell 3. 

Variabeln var inte signifikant och hade en hög medelfel. En förklaring till detta kan vara 

att kommunalskatten inte skiljer sig så mycket mellan kommunerna. Förklaring som 

presenteras enligt detta är att kommunernas skattenivå är närmare relaterad till 

verksamhetens finansiering. Detta är även hänförligt till att kommunalskatten hade en 

väldig låg korrelation med lönsamheten. Kommunernas val av pensionsförvaltning är 

således inte sammanhängande med skattenivån i kommunen.  

 

7.3.9. Lönsamhet 

Hypotesen om reningsbad var avsedd att förklara det negativa sambandet som 

förmodades finnas mellan lönsamhet och extern pensionsförvaltning. 

Reningsbadstrategin har dock förklarats vara begränsad till dess förekomst. En 

förklaring till detta är att det negativa resultatet försämras för att därmed begränsa 

underskottet till enskilda tillfällen (Donatella, 2013, s 78). Därför är en longitudinell 

studie att föredra vid undersökning av förekomsten av reningsbad.  

Eftersom lönsamheten mättes med ett anpassat resultat, där effekterna av extern 

förvaltning hade återförts till resultatet och det egna kapitalet, visar analysen av 

undersökningen att pensionsförvaltning har används som en del av de diskretionära 

åtgärderna i situationer när kommunerna hade ett positivt resultat. Detta grundar sig i 

resultatet av Spearmans korrelation och den logistiska regressionen, där det har uppvisat 

att det råder ett positivt statistiskt signifikant samband mellan lönsamhet och extern 

pensionsförvaltning. Detta talar emot hypotesen. 

Teorin om reningsbadet ansågs relevant för den kommunala sektorn på grund av att 

balanskravet stipulerar att ett negativt resultat skall regleras senast tre år från att 

underskottet har uppstått. Användning av extern pensionsförvaltning skulle därmed 

möjliggöra för kommunerna att försämra ett redan dåligt resultat för att därefter kunna 

garantera sig ett positivt resultat. Hypotesen ansåg att kommunerna till följd av detta 

förbättrade sina möjligheter att uppfylla balanskravet. Vid fall där kommunerna inte 

kunde återställa det negativa resultatet inom loppet av tre åren kunde kommunerna ändå 

bortförklara detta med hjälp av undantagsreglerna (Donatella, 2011, s78). Därför 
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framstod det som att politikerna var underkastade ett lagstadgat krav som de var 

tvungna att upprätthålla. Utgångspunkten till hypotesen byggde således på ansatser som 

hämtades både från den positiva redovisningsteorin och från den institutionella teorin.  

Med anledning av att vår variabel som skall representera lönsamheten inte beaktar 

effekterna av tidigare års pensionsförsäkringar och avsättningar till pensionsstiftelser 

kan vi inte med säkerhet konstatera att analysen har skett på ett objektivt sätt. I och med 

detta har vi problem med att fastställa huruvida resultatet har påverkades av de åtgärder 

kommunen har gjort tidigare. Ett tydligare resultat skulle uppnås med en longitudinell 

studie. I denna studie har ett motsats förhållande identifierats, vilket stödde hypotesen 

om resultatutjämning. Därför har hypotesen om reningsbad förkastats. 

 

7.3.10. Politisk konkurrens 

Variabeln politisk konkurrens representeras här av district-level index, som vi uträknade 

och anpassade till förhållandena i den svenska politiken. Uträkningsmodellen för måttet 

district level index är hämtad från studierna som gjordes av Shufeldt och Flavin (2012). 

Uppdelning mellan de politiska blocken var samma som den som användes vid politisk 

majoritet. Däri ligger en utav orsakerna till att ställa sig kritisk till måttet, eftersom 

samarbetet mellan partierna har skiftat under åren (Santensson-Wilson, 2010).  

De faktorer som måttet tar hänsyn till är: maktskiften, röstandel, samt tillfällen då 

respektive block har haft majoriteten av rösterna. Antagandet bakom hypotesen och 

användningen av detta mått var att konkurrensen om väljarna ansågs ha påverkan på hur 

och vilka beslut togs av politikerna. När vi betraktar resultaten av analysen är vi 

tvungna att ställa oss kritiska till utformningen av måttet enligt vilket vi har försökt 

förklara den politiska konkurrensen och dess påverkan på pensionsförvaltningen. Både 

Spearmans korrelation och den logistiska regressionen har visat att det saknas ett 

signifikant samband mellan variabeln politisk konkurrens och pensionsförvaltning. Den 

troliga orsaken anses ligga i samarbetsskiften mellan partierna. Vid varje skift i 

samarbetet har de politiska partierna ändrat sina politiska riktlinjer och troligtvis även 

valt att behandla frågor som pensionsförvaltning på ett annat sätt. Det är troligt att en 

modell som beaktade hur partiernas riktlinjer har förändrats skulle ha påvisat ett starkare 

orsakssamband mellan politisk konkurrens och valet av pensionsförvaltning. Denna 

modell skulle dock vara alltför kostsamt och svårt att använda vid generaliseringen av 

resultat. En möjlig lösning skulle kunna vara att betrakta förhållandena i en kortare tid, 

detta skulle dock leda till en större osäkerhet vid uttalanden om undersökningens 

resultat. 

 

7.3.11. Generella statsbidrag 

Hypotesen om de generella statsbidragen grundas i att storleken på de generella 

statsbidragen är relaterat till hur mycket kommunens administration kommer vara 

övervakad av andra myndigheter. Det vi förutsåg utifrån den tvingande isomorfismen 

var att kommunerna som fick mer generella statsbidrag skulle undvika extra kostnader, 

som försäkringar och avsättningar till pensionsstiftelser medför.  
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I operationaliseringen förklarades det finnas farhågor att variabeln generella statsbidrag 

skulle kunna förorsaka problem i analysen som var hänförliga till multikollinearitet. De 

generella statsbidragen har en naturlig motsatsrelation till skattebasen. Vidare har de i 

Fjertorps studie visat sig att skattebasen även hade ett signifikant samband med 

befolkningsförändring (Fjertorp, 2013, s 24). Spearmans korrelation har uppvisat att det 

förelåg en stark samvariation mellan de generella statsbidragen och skattebasen. 

Dessutom förelåg det en stark negativ korrelation mellan generella statsbidrag och 

befolkningsförändring. Från analysen av VIF-faktorerna och toleransnivån fann vi att 

det rådde ett starkt multikollinearitet mellan generella statsbidrag och skattebasen. 

Därför skulle det vara vilseledande att ha de två variablerna i samma modell, eftersom 

resultatet skulle starkt påverkas av multikollinearitet.  

I undersökningen har hypotesen varken hittat stöd i Spearmans korrelation eller i den 

logistiska regressionen. Kommunernas val av pensionsförvaltning verkar därmed inte 

påverkas av de generella statsbidragen.  

 

7.3.12. Skuldsättningsgrad 

För att fastställa variabeln skuldsättningsgrad delade vi kommunernas skulder med det 

egna kapitalet. Vid uträkningen av kommunernas totala skulder inkluderades 

pensionsförpliktelser som redovisades inom linjen. Antagandet bakom användningen av 

måttet skuldsättningsgrad var att mäta effekterna som skulderna orsakade kommunerna. 

Eftersom vi ville testa om skuldsättningsgraden hade påverkan på kommunernas val av 

förvaltning av de förmånsbestämda pensionerna anpassades 

skuldsättningsgradshypotesen från den positiva redovisningsteorin till de villkor som 

styrde den kommunala verksamheten. Skuldsättningsgraden användes i undersökningen 

för att förklara de ekonomiska påfrestningar kommuner hade på grund av de skulder de 

hade ådragit sig. Grundantagandet i hypotesen var att kommunerna med en större 

skuldsättningsgrad antogs undvika handlingar som ledde till större kostnader samt 

begränsade kommunens möjlighet att ta återlån. 

I Spearmans korrelation kunde vi dock hitta ett motsatssamband som talade om att 

kommuner med större skuldsättningsgrad tenderade att förvalta sina 

pensionsförpliktelser externt. Detta tycktes även vara fallet enligt den logistiska 

regressionen. Tyvärr visade ingen utav analyserna ett signifikant värde. För att förklara 

variabeln skuldsättningsgrad undersöktes den även i förhållande till de andra 

kontrollvariablerna. Variabeln skuldsättningsgrad hade ett negativt signifikant samband 

med befolkningsstorlek, befolkningsförändring, skattebas, kommunalskatt och 

lönsamhet. Detta skulle tala om att kommuner skuldsätter sig mer vid försämrade 

ekonomiska förhållande. Variabeln verkade inte samvariera med andra oberoende 

variabler till den grad att den skulle påverka den logistiska regressionen. Eftersom detta 

innebär att variabeln ytterst lite påverkas av andra variabler anser vi att variabeln inte 

tillför något till analysen.  

 



76 

 

7.4. Slutsatser 

Studien har visat belägg som stödjer hypotesen lönsamhet utifrån antagandet om 

resultatutjämningsstrategin. Det som har förklarats i diskussionen har pekat mot att 

hypotesen får större stöd från den positiva redovisningsteorin än den institutionella 

teorin. Användning av extern pensionsförvaltning för att minska resultatet kan 

visserligen relateras till den tvingande isomorfismen. Utifrån den institutionella teorin 

har ett försök gjorts för att se pensionsförvaltningen som ett rationellt val. 

Argumentationen byggde i detta fall på antagandet om att kommuner söker större 

avkastning än de själva tror de kommer kunna uppnå. Detta har däremot avfärdats i och 

med att vi har kunnat hitta ett alternativt som innebar att resultaträkningen inte 

påverkades på samma sätt. Däremot har antagandet från den positiva teorin visat sig mer 

trovärdigt.  

I den positiva redovisningsteorin relateras hypotesen till bonushypotesen och antagandet 

om att politikernas bonus kan likställas till deras möjlighet att inneha en ställning vid 

makten samt utvidga sin karriär. För att åstadkomma detta antogs politikerna vara 

tvungna att förebygga potentiellt kritiken från deras motståndare. Därför var överskottet 

i rapporterna något som skulle åtgärdas. Även i detta fall kan vi se att den positiva 

redovisningsteorin har till viss del förklarats av den institutionella, då politikerna 

tvingas att reagera efter vad de anser invånarna förväntar sig.  

En ytterligare hypotes som inte har kunnat förkastas i Modell 1 var hypotesen om 

befolkningsförändring. Denna hypotes grundade sig i att kommunerna kommer att välja 

att förvalta sina pensionsförpliktelser internt på grund av behovet att kunna göra återlån. 

Förankringen hypotesen har med den positiva redovisningsteorin är svag eftersom 

behovet av att tillgodose kommunernas möjligheter till finansiering av nyinvesteringar 

är en inre faktor. Även om politikerna kan anse att detta är en viktig faktor för att de ska 

behålla mandat anses hypotesen vara mer hänförligt till den institutionella teorin än den 

positiva redovisningsteorin. Liknande övervägning mot den institutionella teorin har 

gjorts vad gäller hypotesen om befolkningsstorlek. Befolkningsstorlek har endast visat 

sig vara signifikant i Modell 3. Huvudorsaken till att vi inte kunnat använda oss av 

samtliga variabler i en enhetlig modell har varit variablernas samvariation mellan 

varandra. Samvariationen har varit stark mellan variablerna befolkningsstorlek, 

befolkningsförändring och skattebasen. En liknande problem har uppvisats mellan 

variablerna skattebas och generella statsbidrag. Därför har vi använt oss av den modell 

som har haft det högsta chi-square värdet och den högsta förklaringsgraden. Innebörden 

har varit att vi var tvungna att förkasta tillsvidare hypoteser som visat sig vara 

signifikanta i de två andra modellerna. Vår mening är inte att dessa hypoteser har 

förkastats helt, men att modellerna som byggdes har visat sig vara sämre på att förklara 

pensionsförvaltningen. 

Utifrån studiens resultat ser vi att pensionsförvaltningen kan förklaras med hjälp av 

både den positiva redovisningsteorin och den institutionella teorin. Ordspråket ”lite 

ljuga pryder tal” kan därmed ses som passande i situationer där kommunens egentliga 

vinster minskas i syfte att tillgodose folkets uppfattning om kommunens administration. 

Förfaringssättet innebär även att kommunen skapar sig externa pensionsreserver för att 

möjliggöra framtida finansieringar av pensionsskulden.  
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En viss osäkerhet råder fortfarande om pensionsförvaltningen har använts som en 

diskretionär åtgärd, vilket är orsakat av hur vi har sammanställt lönsamhetsmåttet. 

Problematiken med att särskilja diskretionära åtgärder som har utförts under året har 

även tagits upp av Donatella. I hans undersökning från 2013 ser vi att en distinktion 

görs mellan den riktiga och den artificiella earnings management (Donatella, 2013, ss 

16-17). Den artificiella formen av earnings management har studerats mest inom den 

privata sektorn och omfattar tolkningsutrymmen som har inverkan på periodiseringen 

av inkomster och utgifter. Däremot innebär den riktiga formen av earnings management 

att organisationens agerande faktiskt förändras och att detta leder till att resultatet 

påverkas. Utifrån denna syn på diskretionära åtgärder har effekter av tidigare års 

användning av extern pensionsförvaltning troligen haft påverkan på resultat som valdes 

i undersökningen. Detta förbises i vårt lönsamhetsmått, varför en longitudinell studie 

skulle ge säkrare utslag på frågan om resultatutjämning.  

Slutligen bör vi poängtera att även om regressionskoefficienterna i den logistiska 

regressionen ger ett stor numeriskvärde innebär det att oddsen blir låga, och därmed 

även sannolikheten av den påverkan de har på valet mellan de två 

förvaltningsalternativen. Bland de variabler som uppvisat statistiskt signifikanta 

samband med pensionsförvaltningen har de flesta haft en hög regressionskoefficient. 

Enligt detta har variablerna till våra hypoteser en ytterst liten påverkan på hur 

kommuner väljer att förvalta sina pensioner. 

Detta innebär att de valda variablerna endast ger oss en måttlig förståelse av vad det är 

som styr kommunernas val av pensionsförvaltning. Fortsatta studier kan möjligtvis 

utvidga forskningen om huruvida pensionsförvaltningen har använts för att påverka 

redovisningen. Eftersom denna studie har betraktat pensionsförvaltningen utifrån ett 

redovisningsperspektiv har pensionsförvaltningen sett som en diskretionär åtgärd. Vi 

anser därför att studien utifrån denna syn har bidragit till att öppna diskussionen om 

huruvida och på vilket sätt den kommunala förvaltningen av förmånspensioner kan leda 

till att redovisningen påverkas. Vidare anser vi att studiens resultat och diskussion även 

kan användas analogt till en fortsatt forskning om huruvida pensionsförvaltningen inom 

den privata sektorn används för att påverka redovisningen.  

 

7.5. Kritik mot det egna arbetet  

En viktig förutsättning för studiens trovärdighet har varit valet av teorier och hur de har 

implementerats i studien. Vi har sett att en del av våra variabler har framstått som 

tvivelaktiga, eftersom vi inte har kunnat utesluta att de mäter andra effekter än de 

avsedda. Därmed har hypotesprövningen framstått som bristfällig. Vidare har vi inte 

kunnat hitta en liknande studie för att jämföra studiens resultat. Den största bristen i 

arbetet är att vi inte har kunnat använda oss av mer tillförlitlig mått för politisk 

majoritet, lönsamhet och politisk konkurrens.  
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7.6. Förslag till vidare studier 

I samband med att SKL och arbetsgivarförbundet Pacta nu har tecknat ett nytt 

pensionsavtal, som kommer vara helt avgiftsbestämt, dyker frågan upp om hur den 

kommunala redovisningen kommer att ändras. Möjligheterna att tillämpa diskretionära 

åtgärder kommer troligtvis att begränsas till andra poster, så som nedskrivningar, 

färdigställandegrad, avsättningar för omstruktureringsprojekt osv.  

Ett förslag till vidare studier blir därför att göra en undersökning om kommunerna 

kommer fortsätta använda sig av de diskretionära åtgärderna för att täcka 

pensionsutbetalningar som förorsakas av pensionsskulden som ligger utanför 

balansräkningen. 

Vidare är det intressant att se ifall den kommunala redovisningen använder sig av 

pensionsförvaltningen för att påverka resultatet. Därför har vi redan tidigare givit skäl 

för en longitudinell studie. Därtill skulle det även utöka förståelsen av den kommunala 

pensionsredovisningen om en undersökning gjordes i syfte att förklara hur kommuner 

går tillväga vid fastställandet av diskonteringsräntan som används för att beräkna 

pensionsskulden. Det intressanta i denna studie skulle vara diskonteringsräntans 

påverkan på storleken av pensionskostnaderna. 

Det som dock är absolut nödvändigt att tillföra till studien för att förbättra förståelsen av 

den kommunala pensionsredovisningen är en kvalitativ studie där kommunernas 

ekonomiavdelning tillsammans med kommunfullmäktige bes att förklara bakgrunden 

till de beslut som de har tagit angående pensionsförvaltningen. Detta kräver dock att det 

görs i sammanhang med en longitudinell studie eller en upprepning av denna studie. 
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9. Bilaga 1. 
Bortfallsanalys, Pearsons Chi-Square test 
 

  

Bortfall Fullständig information Total 

Pensionsförvaltning Intern pensionsförvaltning Count 2 204 206 

  

Expected Count 2,1 203,9 206 

  

% within Bortfall 66,70% 71,30% 71,30% 

 

Extern pensionsförvaltning Count 1 82 83 

  

Expected Count 0,9 82,1 83 

  

% within Bortfall 33,30% 28,70% 28,70% 

Total 

 

Count 3 286 289 

  

Expected Count 3 286 289 

  

% within Bortfall 100,00% 100,00% 100,00% 

Pearson Chi-Square test är ej signifikant (p=0,859) 
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Bortfall Fullständig information Total 

Pensionsredovisning Blandmodellen Count 3 265 268 

  

Expected Count 2,8 265,2 268 

  

% within Bortfall 100,00% 92,70% 92,70% 

 

Fullfonderingsmodellen Count 0 21 21 

  

Expected Count 0,2 20,8 21 

  

% within Bortfall 0,00% 7,30% 7,30% 

Total 

 

Count 3 286 289 

  

Expected Count 3 286 289 

  

% within Bortfall 100,00% 100,00% 100,00% 

Pearson Chi-Square test är ej signifikant (p=0,626) 
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Bortfall Fullständig information Total 

Storstad Mindre stad/ort Count 4 282 286 

  

Expected Count 3,9 282,1 286 

  

% within Bortfall 100,00% 98,60% 98,60% 

 

Storstad Count 0 4 4 

  

Expected Count 0,1 3,9 4 

  

% within Bortfall 0,00% 1,40% 1,40% 

Total 

 

Count 4 286 290 

  

Expected Count 4 286 290 

  

% within Bortfall 100,00% 100,00% 100,00% 

Pearson Chi-Square test är ej signifikant (p=0,812) 
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Bortfall Fullständig information Total 

Politisk majoritet Socialistiska blocket Count 2 138 140 

  

Expected Count 1,9 138,1 140 

  

% within Bortfall 50,00% 48,30% 48,30% 

 

Borgliga blocket Count 1 136 137 

  

Expected Count 1,9 135,1 137 

  

% within Bortfall 25,00% 47,60% 47,20% 

 

Oklar majoritet Count 1 12 13 

  

Expected Count 0,2 12,8 13 

  

% within Bortfall 25,00% 4,20% 4,50% 

Total 

 

Count 4 286 290 

  

Expected Count 4 286 290 

  

% within Bortfall 100,00% 100,00% 100,00% 

Pearson Chi-Square test är ej signifikant (p=0,120) 
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Bortfall Fullständig information Total 

Revisionsbyrå EY Count 1 45 46 

  

Expected Count 0,7 45,3 46 

  

% within Bortfall 25,00% 16,20% 16,30% 

 

KPMG Count 0 62 62 

  

Expected Count 0,9 61,1 62 

  

% within Bortfall 0,00% 22,30% 22,00% 

 

Deloitte Count 0 18 18 

  

Expected Count 0,3 17,7 18 

  

% within Bortfall 0,00% 6,50% 6,40% 

 

PwC Count 3 153 156 

  

Expected Count 2,2 153,8 156 

  

% within Bortfall 75,00% 55,00% 55,30% 

Total 

 

Count 4 278 282 

  

Expected Count 4 278 282 

  

% within Bortfall 100,00% 100,00% 100,00% 

Pearson Chi-Square test är ej signifikant (p=0,654) 
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10. Bilaga 2. 
Bortfallsanalys, Mann-Whitney test 

 Kategori Antal Genomsnittlig rankning Summa av rankningen 

Befolkningsstorlek Bortfall 4 149,25 597 

 
Fullständig information 286 145,45 41598 

 
Total 290 

  

Befolkningsförändring Bortfall 4 182,25 729 

 
Fullständig information 286 144,99 41466 

 
Total 290 

  
Skattebas Bortfall 4 168,13 672,5 

 
Fullständig information 286 145,18 41522,5 

 
Total 290 

  
Kommunalskatt Bortfall 3 103,67 311 

 
Fullständig information 286 145,43 41594 

 
Total 289 

  
Lönsamhet Bortfall 2 59,5 119 

 
Fullständig information 286 145,09 41497 

 
Total 288 

  
Skuldsättningsgrad Bortfall 3 145 435 

 
Fullständig information 286 145 41470 

 
Total 289 

  
Politisk konkurrens Bortfall 4 126,5 506 

 
Fullständig information 286 145,77 41689 

 
Total 290 

  
Generella statsbidrag Bortfall 3 136,33 409 

 
Fullständig information 286 145,09 41496 

 
Total 289 
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Test Statisticsa 

  Befolkningsstorlek Befolkningsförändring Skattebas Kommunalskatt Räntabilitet på total kapital Skuldsättningsgrad Politisk konkurrens Generella statsbidrag 

Mann-Whitney U 557,000 425,000 481,500 305,000 116,000 429,000 496,000 403,000 

Wilcoxon W 41598,000 41466,000 41522,500 311,000 119,000 41470,000 506,000 409,000 

Z -,090 -,883 -,543 -,861 -1,448 0,000 -,456 -,181 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,928 ,377 ,587 ,389 ,148 1,000 ,648 ,857 

a. Grouping Variable: Bortfall 
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11. Bilaga 3 

Deskriptiv statistisk för undersökningen kvantitativa kontrollvariabler 

 

Descriptives 
   

   
Statistic Std. Error 

Befolkningsstorlek Mean 
 

33000,21 3993,163 

 
95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 25140,37 

 

  
Upper Bound 40860,04 

 

 
5% Trimmed Mean 24015,4 

 

 
Median 

 
15295,5 

 

 
Variance 

 
4,56E+09 

 

 
Std. Deviation 67530,51 

 

 
Minimum 2421 

 

 
Maximum 881235 

 

 
Range 

 
878814 

 

 
Interquartile Range 23486 

 

 
Skewness 8,777 0,144 

 
Kurtosis 

 
97,659 0,287 

Befolkningsförändring Mean 
 

0,002122 0,001029 

 
95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 9,58E-05 

 

  
Upper Bound 0,004148 

 

 
5% Trimmed Mean 0,001533 

 

 
Median 

 
0,00018 

 

 
Variance 

 
0 

 

 
Std. Deviation 0,017407 

 

 
Minimum -0,03667 

 

 
Maximum 0,068577 

 

 
Range 

 
0,105244 

 

 
Interquartile Range 0,024887 

 

 
Skewness 0,518 0,144 

 
Kurtosis 

 
0,272 0,287 
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Skattebas Mean 
 

222615 1971,795 

 
95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 218733,9 

 

  
Upper Bound 226496,2 

 

 
5% Trimmed Mean 219061,1 

 

 
Median 

 
214850 

 

 
Variance 

 
1,11E+09 

 

 
Std. Deviation 33346,08 

 

 
Minimum 178600 

 

 
Maximum 475600 

 

 
Range 

 
297000 

 

 
Interquartile Range 26850 

 

 
Skewness 2,706 0,144 

 
Kurtosis 

 
12,978 0,287 

Kommunalskatt Mean 
 

0,214174 0,000684 

 
95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 0,212827 

 

  
Upper Bound 0,215521 

 

 
5% Trimmed Mean 0,214932 

 

 
Median 

 
0,21575 

 

 
Variance 

 
0 

 

 
Std. Deviation 0,011572 

 

 
Minimum 0,1712 

 

 
Maximum 0,2357 

 

 
Range 

 
0,0645 

 

 
Interquartile Range 0,014575 

 

 
Skewness -0,995 0,144 

 
Kurtosis 

 
1,239 0,287 

Lönsamhet Mean 
 

0,019789 0,001046 

 
95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 0,017731 

 

  
Upper Bound 0,021847 

 

 
5% Trimmed Mean 0,019084 

 

 
Median 

 
0,017823 

 

 
Variance 

 
0 

 

 
Std. Deviation 0,017684 

 

 
Minimum -0,03 

 

 
Maximum 0,108879 

 

 
Range 

 
0,138879 

 

 
Interquartile Range 0,019081 

 

 
Skewness 0,887 0,144 

 
Kurtosis 

 
2,903 0,287 
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Politisk konkurrens Mean 
 

62,92416 1,167619 

 
95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 60,62591 

 

  
Upper Bound 65,22242 

 

 
5% Trimmed Mean 63,36234 

 

 
Median 

 
61,95556 

 

 
Variance 

 
389,914 

 

 
Std. Deviation 19,74624 

 

 
Minimum 24,77778 

 

 
Maximum 95,62222 

 

 
Range 

 
70,84444 

 

 
Interquartile Range 36,86667 

 

 
Skewness -0,015 0,144 

 
Kurtosis 

 
-1,283 0,287 

Generella statsbidrag Mean 
 

10,56709 0,317741 

 
95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 9,941674 

 

  
Upper Bound 11,19251 

 

 
5% Trimmed Mean 10,4214 

 

 
Median 

 
10,46889 

 

 
Variance 

 
28,874 

 

 
Std. Deviation 5,373488 

 

 
Minimum -11,8535 

 

 
Maximum 29,20759 

 

 
Range 

 
41,06112 

 

 
Interquartile Range 5,833817 

 

 
Skewness 0,31 0,144 

 
Kurtosis 

 
2,132 0,287 

Skuldsättningsgrad Mean 
 

2,241933 0,184356 

 
95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 1,879061 

 

  
Upper Bound 2,604804 

 

 
5% Trimmed Mean 2,189888 

 

 
Median 

 
1,875888 

 

 
Variance 

 
9,72 

 

 
Std. Deviation 3,11774 

 

 
Minimum -31,1237 

 

 
Maximum 19,26904 

 

 
Range 

 
50,39276 

 

 
Interquartile Range 1,710551 

 

 
Skewness -4,864 0,144 

 
Kurtosis 

 
59,88 0,287 

 

 


