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Sammanfattning 

Bakgrund: Enligt den kommunala redovisningslagen ska kommunerna redovisa sina 

pensionsskulder enligt blandmodellen. Blandmodellen infördes för att hjälpa Sveriges 

kommuner att nå upp till kravet om balanserad budget och innebär att den pensionsskuld som 

intjänats fram till 1998 redovisas som en ansvarsvarsförbindelse istället för en skuld. Att lyfta 

ur en del av skulden från balansräkningen leder till att kommunerna uppvisar en bättre 

soliditet än om hela skulden räknas med. Blandmodellen har kritiserats av ekonomer för att 

den inte visar kommunernas verkliga skulder. Vissa kommuner har valt att gå emot den 

kommunala redovisningslagen och redovisa hela pensionsskulden som skuld i enlighet med 

fullfonderingsmodellen. Då två redovisningsmodeller tillämpas försvåras jämförelsen av 

kommunernas årsredovisningar. 

Syfte: Uppsatsens huvudsyfte var att studera orsakerna till varför visa kommuner tillämpar 

fullfonderingsmodellen istället för blandmodellen och om det finns några mönster hos dem. 

Studien undersökte även hur soliditeten förändrades vid tillämpning av blandmodellen 

respektive fullfonderingsmodellen. Storleken på pensionsskulden varierar mellan olika 

kommuner, varför delsyftet med uppsatsen var att undersöka om det finns något samband 

mellan storleken på kommunen, medelålder i kommunerna och storleken på pensionsskulden. 

Metod: En kvalitativ och kvantitativ metod har använts. Ett frågeformulär skickades ut till de 

kommuner som tillämpar fullfonderingsmodellen och till utvalda kommuner som tillämpar 

blandmodellen. Kommunernas årsredovisningar och statistiska centralbyrån har använts för 

att samla in information till den kvantitativa studien. 

Slutsats: Undersökningen visade att den främsta anledningen till att kommunerna tillämpar 

fullfonderingsmodellen var att de vill ge en rättvisande bild av kommunens ekonomiska 

ställning. Studien visade att blandmodellen inte ger en rättvisande bild av kommunernas 

soliditet. Det återfanns mönster gällande att fullfonderingskommunerna var belägna i 

sydvästra Sverige samt att de hade god ekonomi. Vidare visade studien att det finns ett 

samband mellan medelåldern i kommunen och storleken på pensionsskulden. 

Nyckelord: Pensionsskuld, blandmodellen, fullfonderingsmodellen, soliditet, rättvisande bild. 

  



 

Abstract 

Background: In 1998 it was stated that Swedish municipalities would report the pension 

liabilities according to the mixed model where the pension liabilities before 1998 was moved 

from the balance sheet. The mixed model has been criticized by economists for not showing 

the total pension liabilities. To remove some of the liabilities in the municipalities balance 

sheets means that the solvency improves. Some municipalities have decided to go against the 

municipal accounting law and recognize all of the pension liability as a liability according to 

the full funding model. When two accounting models are being used the comparison of the 

municipalities' financial statements is much harder. 

Purpose: The main purpose of this study was to study the reason why some municipalities 

apply full funding model rather than the mixed model. The study will also examine how the 

municipality’s solvency change when applying the mixed model and full funding model. The 

study also aimed to investigate whether there are patterns for those municipalities that use the 

full funding model. The size of the pension liability varies between municipalities, that’s why 

another purpose of this study was to examine whether there is any correlation between the 

size of the municipality, the number of residents, average age in the municipalities and the 

size of pension liabilities. 

Method: A qualitative and quantitative method has been used. A questionnaire was sent to 

the municipalities that use the full funding model and to municipalities that use the mixed 

model. 

Conclusion: The study showed that the main reason why municipalities applied the full 

funding model was that they like to give a true and fair view of the munipalities financial 

position. The study showed that the mixed model does not give a true and fair view of the 

solvency in the municipalities using the mixed model. The full funding municipalities were 

located in southwestern of Sweden and they had a good economy. Furthermore, the study 

showed that there is a connection with the average age and size of pension liabilities. 

Keywords: Pension liabilities, mixed model, full funding model, solvency, true and fair view.  
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Begreppsdefinitioner 

Ansvarsförbindelse: Är en förpliktelse som inte redovisas som avsättning eller skuld då deras 

storlek inte kan bedömas med tillräcklig tillförlitlighet eller att det inte är troligt att ett utflöde 

av resurser kommer att ske. Ansvarsförbindelser redovisas i anslutning till balansräkningen 

men räknas inte med i balansräkningen balanssumma och påverkar därmed inte resultatet. 

Balanskravet: Kravet på en balanserad budget, där intäkterna ska överstiger kostnaderna 

infördes för att undvika problem med underskott i kommunerna. Om resultatet blir negativt 

ska det kompenseras inom 3 år med överskott. Balanskravet för kommuner är ett minimikrav. 

De ska även arbeta för en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. 

Blandmodellen: Innebär att pensionsskulden som har upparbetats fram till 1998 då 

balanskravet trädde i kraft redovisas som en ansvarsförbindelse. Det är endast de 

pensionsrätter som tjänats in efter 1998 som redovisas i kommunernas balansräkning. Se 

bilaga 3 för exempel. 

God ekonomisk hushållning: I kommunallagen ställs krav på att kommuner och landsting 

måste uppvisa god ekonomisk hushållning. Detta innebär att varje kommun ansvarar för att 

visa ett positivt ekonomisk resultat och en plan för hur de ska nå dit. Det finns ingen exakt 

definition för vad god ekonomisk hushållning är men som tumregel anges att överskottet i 

kommuner bör vara 2 procent av generella statsbidrag och skatteintäkter. 

God redovisningssed: I Sverige ska redovisningen ske i enlighet med god redovisningssed. 

God redovisningssed innebär att man använder sig av både rådande praxis och 

rekommendationer från de normgivande organen för att ge en rättvisande bild av hur den 

finansiella ställningen ser ut i en organisation. 

Fullfonderingsmodellen: Innebär att den totala pensionsskulden redovisas som skuld eller 

avsättning i balansräkningen. Se bilaga 1 för exempel. 

Skuld: Är en förpliktelse som förväntas leda till ett utflöde av resurser. Beloppet och 

förfallodag är fastställt. 

Soliditet: Definieras som en organisations betalningsförmåga på lång sikt. Soliditeten mäts 

vanligen genom att räkna ut hur stor del det egna kapitalet är av totalt kapital. 
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en introduktion till uppsatsen ämne: den dolda pensionsskulden i Sveriges 

kommuner. Här redogörs även för det nya redovisningskrav som lett fram till att 

pensionsskulden är dold i balansräkningen samt bakgrunden till att kravet infördes. Kapitlet 

avslutas med problemdiskussion och syftet med uppsatsen. 

Majoriteten av Sveriges kommuner redovisar endast en del av pensionsskulden i sina 

årsredovisningar, detta strider mot god redovisningssed samtidigt som det överensstämmer 

med den kommunala redovisningslagen (1997:614). Enligt god redovisningssed ska 

organisationer och företag redovisa alla skulder och tillgångar i årsredovisningen, vilket 

majoriteten av kommunerna inte tillämpar och inte heller ska tillämpa enligt den kommunala 

redovisningslagen (Heinstedt, 2006). 

1998 stiftades den kommunala redovisningslagen som innebar att endast den pension som 

intjänats från och med 1 januari 1998 skulle redovisas som en skuld i kommunernas 

balansräkning och den pension som tjänats in före 1998 skulle redovisas som en 

ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Att dela upp redovisningen av pensionerna som 

tjänats in före 1998 och efter 1998 kallas att redovisa enligt blandmodellen (Heinstedt, 2006). 

Bakgrunden till att den kommunala redovisningslagen infördes var den förvärrade 

samhällsekonomiska utvecklingen som skedde under 1990- talet, samt att flera kommuner 

hade stora problem med underskott. (Heinstedt, 2006).  

Sveriges kommuner hade år 2010 en total pensionsskuld på 216 miljarder kronor (Mauritzon, 

2012). Genom att tillämpa blandmodellen redovisar kommunerna endast en del av denna 

pensionsskuld, vilket gör att kommunerna i verkligheten har större pensionsskulder än vad 

balansräkningen visar (Heinstedt, 2006).  

2005 prövades ett rättfall angående den kommunala redovisningslagen eftersom Tranemo 

kommun gick emot lagen och tillämpade den så kallade fullfonderingsmodellen istället för 

blandmodellen. Vilket innebär att de redovisar den totala pensionskulden, det vill säga även 

den pensionsskuld som tjänats in före 1998 som en skuld istället för en ansvarsförbindelse. 

Tranemo kommun fick rätt i Länsrätten då de ansåg att detta var förenligt med god 

redovisningssed och har sedan dess tillämpat fullfonderingsmodellen (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2005).  
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Kommunernas pensionsskuld är en förpliktelse för kommunen om framtida 

pensionsutbetalningar till tidigare anställda. Pensionsmedlen är inte öronmärkta till framtida 

pensionsutbetalningar vilket innebär att kommunerna använda dem  till annan verksamhet än 

för att betala av pensionsskulden (Rådet för Kommunal Redovisning, 2006).  Att redovisa 

enligt blandmodellen innebär att det finns en pensionsskuld som inte syns i balansräkningen 

men som trots det ska betalas ut någon gång i framtiden och som då kommer att påverka 

resultatet. Vad  kommer hända när pension till tidigare anställda ska betalas ut? Kommer det 

att innebära att annan kommunal verksamhet trängs undan och påverkar exempelvis kvaliteten 

på äldreomsorg och skola i våra kommuner.  

1.1 Bakgrund 

Redovisningen för offentlig och privat sektor har skilt sig åt under 1900-talet då dessa 

verksamheter har ansetts vara så olika varandra att man inte kunde använda samma 

redovisningsmodell. De senaste årtiondena har harmonisering skett mellan den offentliga och 

privata sektorn då de båda använder redovisningsmodeller som baseras på bokföringsmässiga 

grunder (Falkman & Orrbeck, 2001).  

En ny kommunallag (1991:900) trädde i kraft 1992 som innebar förändringar i den 

kommunala redovisningen och budgeteringen. Den nya lagen innebar att kommunen skulle 

upprätta resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys för att beskriva sin ekonomi. 

Det lagstadgades även att kommunerna nu skulle tillämpa god redovisningssed, god 

ekonomisk hushållning och följa de normer som utvecklas inom andra samhällssektorer 

(Brorström, Haglund & Solli, 1999).  

Kommunallagens bestämmelse om att kommunerna skulle sträva efter god ekonomisk 

hushållning fick inte nog med styreffekt. En arbetsgrupp tillsattes som fick till uppdrag att se 

över kommunallagens ekonomikapitel, resultatet blev balanskravet som innebar att 

kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna och att resultat ska vara positivt (Falkman & 

Orrbeck, 2001). Om kommunerna trots allt uppvisar ett underskott måste underskottet regleras 

inom tre år (Regeringskansliet, 2011).  

När förslaget på balanskravet började diskuteras visade det sig att endast en tredjedel av 

Sveriges dåvarande 288 kommuner skulle nå upp till balanskravet, för två tredjedelar av 

kommunerna skulle alltså inte intäkterna överstiga kostnaderna (Brorström, Haglund & Solli, 

1999). Detta gjorde att utredningen gällande balanskravet även föreslog att en ny lag skulle 
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utfärdas. I juni 1997 beslutade riksdagen om en kommunal redovisningslag som skulle gälla 

från och med 1 januari 1998. I lag (1997:614) om kommunal redovisning antogs balanskravet, 

samtidigt lagstiftades om att kommunerna skulle redovisa pensioner till sina anställda enligt 

blandmodellen (Brorström, Haglund & Solli, 1999). 

Kommunernas verksamhet skulle i framtiden planeras för att undvika underskott. 

Förändringen med att pensionerna intjänade innan 1998 lyftes ur balansräkningen medförde 

även att kostnaderna i resultatredovisningen kunde minskas till avsättningar för pensioner som 

tjänats in efter 1998. Denna reducering av kostnaderna i resultatredovisningen gav 

kommunerna möjlighet att redovisa nollresultat och leva upp till balanserad budget 

(Heinstedt, 2006). 

1.2 Problemformulering 

Alla kommuner har pensionsskulder som de byggt upp under åren. Syftet med blandmodellen 

var att underlätta för kommunerna att klara balanskravet. Modellen har blivit kritiserad inte 

minst bland ekonomer eftersom det går emot god redovisningssed att inte redovisa alla 

skulder i balansräkningen, samtidigt som det är helt enligt gällande lagstiftning att redovisa 

pensionerna enligt blandmodellen (KPA, 2005). 

Soliditet visar den långsiktiga betalningsförmågan och är ett viktigt nyckeltal för att beskriva 

en kommuns finanser och visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med egna 

medel (Brorström, Haglund & Solli, 1999). Till följd av den kommunala redovisningslagen 

förbättrar kommunerna sin 

soliditet kraftigt då endast en del 

av pensionsskulden redovisas och 

därmed ges en bättre bild än 

verkligheten (Brorström, Orrbeck 

& Petersson, 1999). Sveriges 290 

kommuner har genom åren samlat 

på sig en total pensionsskuld på 

216 miljarder kronor, detta innebär att närmare 40 procent av Sveriges kommuner är 

oförmögna att betala (Mauritzon, 2012). 

Att kunna jämföra kommuners redovisning är viktigt för såväl kommuninvånare som andra 

intressenter. Det finns ett antal kommuner i Sverige som redovisar enligt 
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fullfonderingsmodellen och därmed redovisar den totala intjänade pensionen som skuld. I och 

med att två redovisningsmodeller tillämpas blir jämförelser av kommuners nyckeltal såsom 

soliditet missvisande.  

Vad är det som gör att vissa kommuner har valt att gå emot lagen om kommunal redovisning 

och redovisa enligt fullfonderingsmodellen och vilka kommuner är de?  

1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna för uppsatsen lyder: 

 Vad är den främsta orsaken till att vissa kommuner redovisar enligt 

fullfonderingsmodellen? 

 

 Hur stor blir förändringen i kommunernas soliditet vid tillämpning av 

fullfonderingsmodellen respektive blandmodellen?  

 

 Ger blandmodellen en rättvisande bild av kommunernas soliditet? 

 

 Finns det något samband mellan storleken på kommunen, medelåldern i kommunen 

och storleken på pensionsskulden? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens huvudsyfte är att studera orsaken till varför vissa av Sveriges kommuner valt att 

frångå den kommunala redovisningslagen och tillämpa fullfonderingsmodellen istället för 

blandmodellen och undersöka om det finns några mönster för dem. Studien ska även 

undersöka hur soliditeten påverkas vid tillämpning av respektive modell för kommuner som 

tillämpar blandmodellen och fullfonderingsmodellen. Storleken på pensionsskulden varierar 

mellan olika kommuner och därför är ett delsyfte med uppsatsen att undersöka om det finns 

något samband mellan storleken på kommunen, medelålder i kommunerna och storleken på 

pensionsskulden. 

1.5 Avgränsning 

Både Sveriges kommuner och landsting ska tillämpa blandmodellen. I denna uppsats kommer 

endast kommunernas redovisning att beröras, landstingens redovisning kommer därmed 
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lämnas utanför uppsatsen. Kommunkoncernen kommer inte heller att beröras. För att få ett väl 

användbart material kommer Sveriges samtliga 290 kommuner att undersökas. 
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2. Metod 

Följande avsnitt kommer att visa hur studien har genomförts. Det redogörs för de metoder 

som tillämpats samt hur datainsamling skett och bearbetats. Vidare presenteras även 

regressionsanalysen som utförts samt dess beroende och oberoende variabler. 

2.1 Forskningsansats 

Man kan utgå från olika ansatser vid utförandet av en studie, exempelvis den deduktiva och 

induktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsen innebär att man drar slutsatser utifrån allmänna 

teorier till det konkreta, med empirisk data testas de generella teorierna. Vid en induktiv 

ansats härleds teorier utifrån empiri, och slutsatser dras från det konkreta till det generella 

(Johannessen & Tufte, 2003). I denna undersökning har den deduktiva ansatsen tillämpats 

eftersom studien utgår från befintliga teorier.  

2.2 Kvantitativa och kvalitativa metoder 

För att samla in information till en studie finns det olika metoder, vanligtvis skiljer man på 

kvalitativa och kvantitativa metoder (Eliasson, 2010). Valet av kvantitativ eller kvalitativ 

metod beror på vad syftet är med uppsatsen. Kvantitativ forskning utgår från att mäta 

händelser för att kunna omvandla dem till siffror.  När dessa händelser har kvantifierats kan 

de analyseras genom statistiska metoder. Kvantitativ forskning bygger på att ta fram numerisk 

data som är objektiv, det vill säga att informationen förekommer oberoende av forskaren. 

Kvantitativ metod är att föredra i de fall där stora volymer av data ska analyseras på ett 

effektivt sätt (Denscombe, 2000).  Även när det gäller att mäta siffror och generalisera till ett 

större sammanhang fungerar kvantitativa metoder bättre än kvalitativa metoder. Kvantitativa 

metoder är bra att använda när det är viktigt att använda siffror för att beskriva 

undersökningsmaterialet. De lämpar sig även bättre än kvalitativa metoder när 

undersökningen syftar till att täcka in flera olika områden. En annan fördel med kvantitativa 

metoder är att det är mindre tids- och resurskrävande, nackdelen är att det ofta saknas 

möjligheter att gå ner på djupet med en frågeställning (Eliasson, 2010). 

Kvalitativa metoder passar bra när man vill tränga in på djupet med frågorna och när det 

viktiga inte är att kunna generalisera utanför en viss grupp. Observationer och intervjuer är två 

av de vanligaste kvalitativa metoderna och de lämpar sig bäst när man vill komma åt ett 

sammanhang som inte är uppenbart till en början utan bli tydligare ju mer information man får 
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om ämnet. Kvalitativa metoder kan föredras när kvantitativa metoder ses som otillräckliga, till 

exempel vid händelser som är svåra att kvantifiera, en annan fördel med kvalitativa metoder 

är att de är flexibla (Eliasson, 2010). 

I denna studie har en kvantitativ och kvalitativ metod använts. Information gällande 

kommunernas soliditet, invånare och pensionsskuld har samlats in från kommunernas 

årsredovisningar samt från Statistiska centralbyrån. Eftersom studien bland annat syftar till att 

undersöka hur många som använder sig av respektive redovisningsmodell var en kvantitativ 

metod lämplig. Den data som hämtats från årsredovisningar och Statistiska centralbyrån har 

sammanställts för att analysera bland annat hur soliditeten skiljer sig åt när kommunerna 

redovisar enligt blandmodellen respektive fullfonderingsmodellen. Eftersom studien även 

syftar till att analysera nyckeltal är den kvantitativa metoden användbar, den ger även 

möjlighet att undersöka Sveriges samtliga 290 kommuner. Den kvalitativa studien bestod av 

frågeformulär som skickades till kommunerna för att få reda på varför de redovisar enligt 

respektive redovisningsmodell. 

Årsredovisningarna har i första hand studerats för att undersöka hur många och vilka 

kommuner som tillämpar bland- respektive fullfonderingsmodellen vid redovisning av 

pensionsskulden. 

2.3 Primär och sekundärdata 

Det finns olika metoder för att samla in data, det som styr valet av insamling är det som bäst 

ger svar på studiens frågeställning med tanke på den givna tidsramen. För att kunna göra en 

bedömning om fakta är sannolika måste dokumenten granskas kritiskt, vilket innebär att det är 

viktigt att ta reda på var och när dokument har tillkommit.  Källor kan delas in i primär- och 

sekundärkällor för att bestämma dess ursprung. Utgångspunkten är att få reda på vilket 

avstånd källan har till den information som berättas (Patel & Davidson, 2011). Primärdata är 

data som man själv har samlat in för att analysera och har på så sätt kontroll över processen 

gällande hela undersökningen. Sekundärdata är data som någon annan samlat in och den som 

ska använda informationen kan analysera den utifrån sina egna utgångspunkter (Eliasson, 

2010). 

I denna undersökning har både sekundärdata och primärdata använts. Sekundärdatan är i form 

av årsredovisningar och statistik från Statistiska centralbyrån. Litteratur och artiklar kring 

ämnen som kommuner, pensioner och kommunal redovisning har även använts. Vidare har 
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rapporter från bland annat KPA Pension, Sveriges Kommuner och Landsting och Rådet för 

Kommunal Redovisning studerats. Primärdatan i denna studie är svaren från de frågeformulär 

som skickats ut till kommunernas ekonomichefer. 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Den kvalitativa studien 

Ett frågeformulär (se bilaga 4) skickades ut till de kommuner som tillämpar 

fullfonderingsmodellen för att få reda på varför de valt att redovisa enligt 

fullfonderingsmodellen och för att leta möjliga mönster hos dessa kommuner.  

Ett motsvarande frågeformulär (se bilaga 5) skickades ut till ett urval av de kommuner som 

redovisar enligt blandmodellen för att bland annat få svar på om det finns ytterligare 

anledningar än lagstiftningen till att kommunen tillämpar blandmodellen. Frågeformuläret 

skickades ut till lika många kommuner som tillämpar blandmodellen som 

fullfonderingsmodellen. Urvalet skedde genom att välja ut kommuner som tillämpar 

blandmodellen och hade liknade befolkningsmängd som de kommuner som tillämpar 

fullfonderingsmodellen. Ett ytterligare urval gjordes genom att välja ut de kommuner av dessa 

som hade en positiv soliditet inklusive pensionsskulden. 

Det geografiska läget för kommunerna  gjorde det inte möjligt att genomföra personintervjuer. 

Ett alternativ hade varit att genomföra telefonintervjuer. Telefonintervjuer ger en större 

möjlighet till att reda ut eventuella oklarheter som upplevs av respondenterna när det gäller 

frågorna, vilket kan bidra till att svaren blir av högre kvalitet (Dahmström, 2005). 

Eftersom frågorna ställdes till kommunernas ekonomichefer var det svårt att boka in 

telefontid som passade, därför föll valet på frågeformulär. Frågeformulär via E- post gav 

respondenterna möjlighet att svara när de själva hade tid och möjlighet. Frågorna som ställdes 

via frågeformuläret var öppna då det gav respondenterna möjlighet att svara utan att bli 

begränsade eller styrda genom givna svarsalternativ. Nackdelen med frågeformulär är 

svårigheter om respondenterna upplever frågorna som oklara. Frågeformulär kan inte heller 

göras för allomfattande, det finns även risk för bortfall och snedvridna slutsatser (Dahmström, 

2005). 



9 
 

2.4.2 Den kvantitativa studien 

På Sveriges Kommuner och Landstings hemsida hittades en förteckning över Sveriges alla 

kommuner med länkar till respektive kommuns hemsida. Årsredovisningar från samtliga 290 

kommuner för 2010 samlades in genom att laddas ner från kommunernas hemsidor. I ett tiotal 

fall fanns inte årsredovisningarna att hitta på kommunernas hemsida varvid de efterfrågades 

via E-post från kommunerna.  

Eftersom årsredovisningarna för 2011 endast var färdigställda i ett fåtal kommuner vid 

insamlingstidpunkten föll valet naturligt att använda 2010 års årsredovisningar som underlag 

för studien. Likaså gäller det den statistik som använts från Statistiska centralbyrån som 

exempelvis pensionsskulden, soliditet, antal invånare och befolkningsförändring för 2010 i 

respektive kommun.  Artiklar och information gällande kommuner, pensioner och kommunal 

redovisning har hittats genom sökning på Internet. För att hitta litteratur gällande ämnet har 

sökning skett på Södertörns högskolas bibliotek samt Stockholms stadsbibliotek.  

För att hitta statistik från Statiska centralbyrån har sökning gjorts på deras hemsida genom 

fliken ”hitta statistik”, där befintlig statistik har använts men även egna urval har gjorts ur 

statistikdatabasen. Statistiken som samlats in från Statistiska centralbyrån har sammanställts i 

ett Excel-dokument (se bilaga 6) med den information som varit av intresse för denna studie. 

Årsredovisningarna har i första hand använts för att identifiera vilka kommuner som redovisar 

enligt respektive modell.  

2.5 Hypotesprövning 

I undersökningar är det vanligt med jämförelser mellan grupper för att fastställa om det finns 

skillnader. Det är då viktigt att ta reda på hur stor del av skillnaderna som är verkliga och hur 

stor del som är slumpmässig, för att testa hur mycket som kan hänföras till slumpen gör man 

en hypotesprövning (Johannesen & Tufte, 2003).  

För att testa denna studies hypoteser har två enkla regressionsanalyser utförts i 

statistikprogrammet SPSS. Regressionsanalys används när man vill förklara och analysera 

variationen i y, alltså den beroende variabeln. (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010). En 

signifikansnivå på 5 procent har använts. Signifikansnivå innebär hur stor sannolikheten är att 

felaktigt förkasta en nollhypotes (Johannessen & Tufte, 2003). Om testet visar ett 

signifikansvärde på 0,05 eller mindre ska nollhypotesen förkastas, det är därmed ett 

signifikant samband (Wahlgren, 2008). 
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2.5.1 Hypoteser 

Vid utförande av hypotesprövning väljs mothypotesen som den hypotes som man vill testa 

och som behöver bevisas och en nollhypotes väljs som den motsatta hypotesen (Lövås, 2006). 

Nedan visas de två hypoteser som har testats i undersökningen. 

Kommunens storlek 

En stor kommun sett till arean bör ha ett större behov av anställda och då också en större 

intjänad pensionsskuld då det är större områden som kommunen ansvarar för, exempelvis; 

vägar som ska repareras och plogas och att sträckorna för färdtjänst och skolskjuts i 

glesbygden kan öka. Detta leder till nedanstående hypotes gällande kommunens storlek: 

H0=Storleken på pensionsskulden påverkas inte av kommunens storlek 

H1= Storleken på pensionsskulden påverkas av kommunens storlek 

Medelåldern i kommunen 

Då pensionsskulden endast rör de kommunalt anställda har det i denna hypotes gjorts ett 

antagande om att en kommun med hög medelålder även har en hög medelålder bland de 

kommunalanställda. I de kommuner där medelåldern är hög bör pensionsskulden vara högre 

då kommuninvånarna har intjänat en stor del av sin pension innan 1998 jämfört med en 

kommun med låg genomsnittsålder där pensionsskulden innan 1998 borde vara lägre.  

H0= Storleken på pensionsskulden påverkas inte av kommunens medelålder. 

H1= Storleken på pensionsskulden påverkas av kommunens medelålder. 

2.6 Validitet 

Validitet kommer ifrån ordet ”valid” som betyder giltig. Med validitet besvaras frågan om 

undersökningen mäter det som den är avsett att mäta (Eliasson, 2010). Med validitet menas 

hur relevant eller bra den insamlade datan representerar det fenomen som undersökningen ska 

studera. Det finns olika former av validitet och ett sätt att dela in dem är i intern- och yttre 

validitet. Intern validitet fastställs när alla irrelevanta variabler kontrollerats. Yttre validitet 

avser i vilken mån undersökningens urval är representativt för hela populationen (Johannesen 

& Tufte, 2003). 
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Den data som insamlats till undersökningen ses som relevant för att besvara 

frågeställningarna i undersökningen, ingen information som inte kommer att användas för att 

besvara studiens frågeställningar och syfte har tagits med, vilket innebär en högre validitet för 

studien. 

2.7 Reliabilitet 

För att uppnå hög validitet krävs även en hög reliabilitet. Reliabilitet handlar om ifall studien 

är pålitlig, samma undersökning ska kunna upprepas och ge samma resultat. Det som 

bestämmer reliabiliteten är hur man utför mätningar och hur noga man bearbetar dem 

(Eliasson, 2010). Informationen i undersökningen kommer främst från Statiska centralbyrån 

och kommunernas årsredovisningar vilka kan ses som säkra källor. Tillförlitligheten gällande 

årsredovisningarna bör ses som hög eftersom de är upprättade enligt regelverk och har 

granskats av revisorer. 

Den data som samlats in till denna studie har hämtats från Statistiska centralbyråns hemsida 

och baseras på information från kommunernas årsredovisningar. Detta visar på hög 

tillförlitlighet och därmed en hög reliabilitet. Frågorna har besvarats av kommunernas 

ekonomichefer, ekonomidirektörer och redovisningschefer vilket även det ger en hög 

tillförlitlighet för studien, då de kan antas ha stor kunskap inom ämnet.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer de teorier som ska ligga till grund för undersökningen att presenteras. 

Den teoretiska referensramen presenterar redovisningens syfte och målsättning för att ge en 

ökad förståelse. Syftet med kommunal redovisning beskrivs också i detta avsnitt. 

3.1 IASB:s föreställningsram 

IASB:s föreställningsram är den grundläggande normgivningen i Sverige och finns i första 

hand till som hjälp när normgivare utformar nya normer, men används även vid tolkning av 

normer för att få vägledning om hur de ska användas. Om det finns olika tolkningsmöjligheter 

är föreställningsramen extra viktig för att komplettera de områden som inte ha standardiserats. 

Den första av de två grundläggande antagandena i IASB:s referensram är bokföringsmässiga 

grunder som innebär att ekonomiska händelser bokförs vid inträffandet och redovisas i den 

period de hör till. Den andra är antagandet om fortlevnad som innebär att organisationen 

bedriver verksamhet som antas kommer att fortlöpa under överblickbar tidsperiod (Artsberg, 

2005).  

De fyra mest grundläggande egenskaperna i IASB:s föreställningsram är jämförbarhet, 

begriplighet, relevans och tillförlitlighet. Begriplighet innebär att informationen som lämnas 

ska vara lätt att förstå för användaren. Information får inte utelämnas på grund av att den kan 

vara för svår att förstå för vissa användare, det poängteras även i föreställningsramen att det 

förutsätts att användarna har en rimlig kunskap om redovisning och affärsverksamhet. 

Informationen ska vara relevant för bokslutsanvändare, om informationen påverkar 

användarens beslut genom att göra det lättare att bedöma framtida, aktuella och inträffade 

händelser är informationen relevant. Vidare ska informationen vara tillförlitlig vilket innebär 

att information inte får innehålla väsentliga fel eller vara vinklad. För att kunna jämföra 

rapporter över tiden men även mellan olika organisationer måste liknande händelser redovisas 

på ett enhetligt sätt (Sundgren, Nilsson & Nilsson, 2010). 

Eftersom inte hela pensionsskulden redovisas för största delen av Sveriges kommuner innebär 

det att tillförlitligheten i redovisningen kan ses som låg. Det finns en skuld som inte syns i 

balansräkningen och därmed ger en missvisande bild av hur stora vissa kommuners skulder 

egentligen är. Det är relevant att kommunernas tillgångar och skulder är redovisade till sitt 

verkliga värde. 2010 fanns det en sammanlagd pensionsskuld på 216 miljarder kronor i 
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Sveriges kommuner.  Eftersom kommuner använder sig av olika redovisningsmodeller, 

antingen blandmodellen eller fullfonderingsmodellen kan det uppstå svårigheter vid 

jämförelse mellan olika kommuners finansiella ställning. Problem kan även uppstå vid 

jämförelse av samma kommun vid olika tidpunkter om kommunen har bytt 

redovisningsmodell.  

3.2 Redovisningsprinciper 

Till grund för förslag och anvisningar för redovisning ligger en referensram som består av ett 

flertal grundläggande principer. Dessa principer ska ge vägledning i arbetet att redovisa 

kommunens ekonomi för att få fram en rättvisande bild. Detta innebär att redovisningen ska 

vara felfri, ska ske på objektiva grunder och de värden som finns i redovisningen ska 

motsvaras av verkliga händelser (Brorström, Haglund & Solli 1999).  

För offentliga verksamheter är det mest väsentliga redovisningsprinciperna: 

Principen om fortlevnad: Innebär att verksamheten ska antas fortleva under en överskådlig 

framtid om inte verksamheten är uppenbart begränsad. Antaganden om pågående verksamhet 

har stora skillnader mellan offentlig verksamhet och näringsliv, då fortlevanden av offentliga 

organisationer många gånger är säkerställd i grundlagen. 

Principen om öppenhet: Om principiella och metodmässiga förändringar har skett i 

redovisningen ska detta redovisas öppet. Även beskrivningar och rapportering ska ske med så 

stor öppenhet och tillgänglighet som möjligt, detta för att gynna försiktigheten i redovisningen 

samt att underlätta för användarna.  

Försiktighetsprincipen och matchningsprincipen: Eftersom kommunernas verksamhet innebär 

förvaltning av allmänhetens medel är principen om försiktighet väsentlig. Denna princip 

innebär att skulder ska värderas högt och tillgånga lågt, att icke realiserade intäkter inte ska 

redovisas samt om flera alternativa utfall ska det sämsta utfallet redovisas. Motsatsen till 

denna princip är matchningsprincipen som innebär att utgifter som ska ge framtida intäkter 

ska kostnadsföras i den period intäkten redovisas och realiseras oavsett när det sker. Denna 

princip bygger på antagandet om att alla utgifter kommer ge upphov till intäkter vid senare 

tillfälle. Då den direkta kopplingen mellan intäkter och kostnader i kommuner ofta saknas, 

använder man sig av tidsmatchning i redovisningens. Tidsmatchning innebär att utgifter som 
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hör till en viss period matchas mot den periodens intäkter och är en del av 

matchningsprincipen. 

Kongruensprincipen: Bygger på att förändringar i värde på tillgångar och skulder måste 

redovisas över resultaträkningen. Att redovisa poster direkt via balansräkningen är inte tillåtet 

enligt denna princip. Om inte denna princip efterföljs förlorar verksamheten sin jämförbarhet 

över tiden gällande resultaträkningen.  

Objektivitetsprincipen: Informationen måste vara objektiv för att de som fattar beslut ska 

kunna använda sig av den. Genom objektiv information kan beslutsprocessen förbättras då 

den garanterar att information är fri från felaktigheter. Alla ekonomiska transaktioner måste 

kunna stödjas för att en objektiv redovisning ska kunna skapas.  

Realisationsprincipen: Icke realiserade värdeförändringar får inte tas upp i redovisningen då 

de kan ge en alltför positiv bild av den finansiella ställningen och utvecklingen.  

Principen om historiska anskaffningsvärden: Historiska anskaffningsvärden ska användas vid 

redovisning baserad på bokföringsmässiga grunder, detta värde aktiveras i balansräkningen 

(Falkman & Orrbeck, 2001). 

Principen om fortlevnad, principen om öppenhet samt försiktighetsprincipen är överordnade 

de andra principerna. Försiktighetsprincipen styr vilka principer som präglar den kommunala 

redovisningen eftersom det mest grundläggande i kommunal redovisning är att skydda de 

allmänna medel som den kommunala verksamheten använder och förbrukar. Genom öppenhet 

i redovisningen underlättar man en kontroll av de allmänna medel som kommunen använt. 

(Rådet för Kommunal Redovisning, 2000). 

Att kommuner redovisar enligt blandmodellen strider mot försiktighetsprincipen då principen 

innebär att tillgångar ska värderas lågt och skulder värderas högt. I enlighet med 

blandmodellen redovisas inte den pensionsskuld som tjänats in fram till att den kommunala 

redovisningslagen trädde i kraft som en skuld. Detta innebär att skulderna i balansräkningen 

är lägre värderade än verkligheten.  

3.3 Syftet med finansiell redovisning 

Det grundläggande syftet med finansiell redovisning är att beskriva och sammanfatta 

ekonomiska händelser samt visa hur en enhet bibehåller sin kapacitet över tiden. Avsikten är 
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även att visa utvecklingen under en särskild tidsperiod samt visa vilken ställning som råder 

vid periodens slut. Den finansiella redovisningen har två huvudsakliga uppgifter, vilka är 

bedömning och beslutsfattande, samt utkrävande av ansvar (Brorström, Orrbeck & Petersson, 

1999). 

I ekonomiska frågor fungerar den finansiella redovisningen som bedömnings- och 

beslutsunderlag. Olika intressenter fattar beslut utifrån redovisningen om 

redovisningsenhetens framtida förhållningsätt. Redovisningen ska förmedla en rättvisande 

bild av en verksamhets utveckling och ställning. Vad en rättvisande bild är, styrs därmed av 

vilken föreställning som gäller för verksamhetens redovisning. Informationen i redovisningen 

ska göra det möjligt att reducera osäkerhet som är förknippad med bedömningar och beslut. 

Att tidigt identifiera problem ger goda långsiktiga effekter. Den andra uppgiften är att kunna 

mäta den redovisningsskyldiges ansvar samt att kunna utkräva ansvar. Utgångspunkten är 

förhållandet mellan agent och principal samt redovisningsskyldighet (Brorström, Orrbeck & 

Petersson, 1999). 

Den finansiella redovisningen utgör en del av kommunernas informationsgivning. Den visar 

hur mycket resurser som förbrukats och vilka resurser som har tillförts kommunen under en 

period. För att förmedla informationen används rapporter som resultaträkning, balansräkning 

och finansieringsanalys. Den finansiella redovisningsmodellen för kommuner utgår ifrån de 

grundläggande redovisningsprinciper som är praxis världen över och tillämpas i den privata 

sektorn (Rådet för Kommunal Redovisning, 2000). 

3.4 Intressentmodellen 

Alla de personer och grupper som en organisation har kontakt med är deras intressenter då de 

har ett intresse av vad som sker i organisationen. Anställda, medborgare, regering, media har 

ett intresse över vad som sker i kommunen. Det finns olika typer av krav beroende på 

organisation, exempel på detta är intressen, rättigheter och ägarskap.  Kravet gällande 

intressen uppstår då personer eller grupper känner sig påverkad av organisationen. Kravet på 

rättigheter har två delar, det kan antingen vara lagstadgade eller moraliska rättigheter. De 

lagstadgade rättigheterna uppkommer när riksdagen lagstiftar gällande ett område som rör 

organisationen, exempelvis den nya kommunallagen som träde i kraft 1998 och i högsta grad 

påverkade kommunernas redovisning. Det tredje kravet gäller ägarskap av organisationen där 

en intressent kan skjuta in kapital i verksamheten. Här kan staten ses som en viktig 
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intressentgrupp gällande den kommunala verksamheten. Även intressenterna har olika roller, 

vissa ska man försvara sig mot, vissa ska övervakas och vissa ska engageras (Nygaard & 

Bengtsson, 2002).  

Eftersom kommunfullmäktige väljs ut av kommunens medborgare kan de huvudsakliga 

uppgifterna i en kommun ses som att vara välfärdsstatens förlängda arm (Montin, 2004). 

Medborgarna i kommunen kan därmed anses vara kommunens största intressentgrupp 

eftersom kommunens ekonomiska utveckling i framtiden kommer att påverka dem i hög grad. 

Den ekonomiska utvecklingen för kommunen borde därmed vara av intresse för 

kommuninvånarna. 

3.5 Syftet med kommunal redovisning 

Finansieringen av den kommunala verksamheten sker genom kommunalskatt, statsbidrag och 

gemensamma medel. Resurserna ska fördelas i en demokratisk ordning och användas 

effektivt, det ska råda öppenhet för kommuninvånarna gällande hur resurserna används och 

fördelas.  Öppenhet är ett generellt krav inom all ekonomisk redovisning, men är i synnerhet 

viktig gällande kommunalredovisning då resurserna fördelas på politisk grund. Kommunal 

verksamhet kännetecknas inte av ett konkurrensmässigt förhållande som begär begränsad 

öppenhet. Det ställs därför höga krav på att kommunens planering och budgeteringsarbete ska 

kännetecknas av transparens och att de ekonomiska konsekvenserna ska finnas tillgängliga 

och vara begripliga. Redovisningsrapporter i form av resultaträkning, balansräkning och 

finansieringsanalys används för att förmedla information om vilka resurser som tillförts 

kommunerna och förbrukats under en räkenskapsperiod.  Redovisningsrapporterna ska även 

visa den finansiella ställningen som råder vid periodens slut (Falkman & Orrbeck, 2001). 

Sedan 1995 sker den kommunala redovisningen enligt bokföringsmässiga grunder i likhet 

med den privata sektorn. Detta innebär att inkomster och utgifter redovisas och periodiseras 

till den perioden den hänför sig till för att ge en korrekt avgränsning av perioden, vilket ger en 

rättvisande finansiell ställning. Under en stor del av 1900-talet användes särskilda modeller 

för kommunernas redovisning då man ansåg att den offentliga och privata verksamheten varit 

så olika att samma modell inte kunde användas (Falkman & Orrbeck, 2001). 

Redovisningslagstiftningen för privat sektor var inte direkt tillämpbar och överförbar för 

kommuner och landsting, då förutsättningarna skiljer sig åt för kommunal verksamhet. Det 

som ytterst motiverade en specifik kommunal redovisningslag var att kommuner arbetar med 
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allmännyttig verksamhet, vilken i huvudsak finansieras av statliga bidrag och kommunal 

skatt. Den kommunala verksamheten antas vara av intresse för allmänheten och är således 

förhindrad att utöva näringsverksamhet i vinstsyfte utan att ha lagstöd för det. Kommuner kan 

inte sättas i konkurs eller upphöra att existera utan vidare eftersom deras existens är reglerad i 

grundlagen. Beslut om prioritering, resursfördelning och målformulering utifrån kommunens 

budget är centralt för styrningen av kommuner då det handlar om en politisk styrning 

(Brorström, Eriksson & Haglund, 2011). 

Syftet med den kommunala redovisningen är att ge kommuninvånare, fullmäktige och andra 

intressenter information om kommunens finansiella ställning och resultat. Informationen ska 

formuleras så att den underlättar uppföljning och styrning av kommunens verksamhet. 

Årsredovisningslagen och bokföringslagen har påverkat hur den kommunala 

redovisningslagen har utformats, vilket gör att dessa lagar ligger till grund för hur 

redovisnings problem ska tolkas även inom den kommunala sektorn (Brorström, Eriksson & 

Haglund, 2011). 

Kommunens redovisning ska ge främst invånare information om hur kommunens resurser 

förbrukas och används. De kommuner som använder sig av blandmodellen väljer att inte 

redovisa pensionsskulden i balansräkningen, vilken är en del av den finansiella 

rapporteringen. Detta får nyckeltal som soliditet att bli missvisande vilket kan ifrågasätta om 

kommunens verksamhet uppfyller kravet på öppenhet. 

3.6 Institutionell teori 

En institution kan benämnas som existerande regler och normer. En enskild aktörs 

begränsningar och möjligheter för handling bestäms till stor del av existerande regler och 

normer. En institution bygger på förnuft och etablerad tradition. Institutioner underlättar 

händelser inom befintliga institutionella ramar och minskar mängden möjliga val. 

Institutionerna skapar tröghet i förändringsprocesser då de är en motkraft vid förändring, men 

deras egenskaper utformar förändringsprocessen. Det finns både formella och informella 

institutioner, där de formella kännetecknas av fastställda regler, lagar eller utfärdade 

anvisningar. De beskriver hur en situation ska behandlas och hur vissa aktiviteter ska 

genomföras. Informella institutioner går inte att beskriva på ett enkelt sätt utan förståelsen 

kräver kunskaper om viktiga händelser och historiska utvecklings förlopp. Informella 
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institutioner ses som de värderingar som råder och består av uttalade överenskommelser om 

de huvudsakliga principerna för handling (Brorström, 1997). 

Kommunerna ska följa den kommunala redovisningslagen och tillämpa blandmodellen. En 

del av kommunerna har trots det gått emot lagstiftningen och redovisar enligt 

fullfonderingsmodellen, vilket gör att lagen inte följs hos vissa kommuner. 
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4. Kommunerna 

I detta avsnitt presenteras allmän fakta om Sveriges kommuner och bakgrunden till den 

kommunala redovisningslagen. 

4.1 Kommunen 

I Sverige finns det 290 kommuner som ansvarar för den största delen av samhällsservicen. 

Några av de viktigaste uppgifterna är äldreomsorg, skola, socialtjänst och förskola. Vissa av 

kommunernas verksamheter är de skyldiga att erbjuda enligt lag medan andra verksamheter 

beslutas av lokala politiker och är således frivilliga. Förutom ovanstående kommunala 

verksamheter är även renhållning, bibliotek och kommunal vuxenutbildning exempel på 

verksamheter som kommunen är skyldig att erbjuda sina invånare (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2012 a). 

Det är i politiska församlingar som den kommunala verksamheten planeras och beslutas. Det 

är de folkvalda som ska fatta beslut om gemensamma intressen som exempelvis finansiering. 

Detta gör att det finns ett krav på insyn och öppenhet i kommunens arbete. Ett annat krav på 

kommunens verksamhet är att arbetet ska ske effektivt, med detta menas att verksamheten ska 

utvecklas så bra som möjligt samtidigt som resursåtgången ska vara så liten som möjligt 

(Brorström, Haglund & Solli 1999).  

Under år 2010 var det 760 000 anställda i Sveriges kommuner (Sveriges kommuner och 

landsting, 2012 b). År 2010 gick 19 procent av kommunernas kostnader till äldreomsorg, 16 

procent till grundskola och 14 procent till förskole- och skolverksamhet. De huvudsakliga 

intäkterna kom från skatteintäkter med 66 procent och från statsbidrag med 15 procent 

(Sveriges kommuner och Landsting, 2012 c) 

Vart fjärde år väljer kommuninvånarna vilka politiker som ska styra i kommunen. Det är 

kommunallagen som styr kommunernas verksamhet och den ger möjlighet till kommunalt 

självstyre. Kommunerna ges därmed rätten att själva besluta hur det ska sköta 

arbetsuppgifterna samt fördela sina resurser, exempelvis beslutar kommunerna själva hur hög 

skatten för kommunens invånare ska vara (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011). 
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4.2 Bakgrunden till den kommunala redovisningslagen 

1862 skedde en kommunreform som innebar att man delade in socknen i en kyrklig och en 

borglig kommun samt skapade landsting. Grunden i kommunreformen var att erkänna 

kommunerna som egna juridiska personer och ge dem möjligheten att engagera sig i 

aktiviteter som var av intresse för kommunens invånare. Kommunalreformen innebar att hela 

2500 kommuner skapades varav 2400 var landsbygdskommuner och resterande var städer och 

köpingar. Under denna tid fanns det fyra miljoner invånare i Sverige och tillsammans omsatta 

kommunerna 40 miljoner kronor (Brorström, Haglund & Solli, 1999).  

På 1920-talet genomfördes en granskning av de kommunallagar som kom till 1862. Detta 

ledde till att Sverige på 1930-talet fick nya kommunallagar som var uppdelad i en lag för 

städerna och en för kommunerna. 1953 gjordes en ny förändring av kommunallagarna som 

innebar en större förändring till skillnad från tidigare lagstiftning. Den huvudsakliga 

förändringen var att man införde förmögenhetsskyddet som innebar att kommunernas 

förmögenhet bör förvaltas så den inte minskar. För att förklara den faktiska innebörden av 

förmögenhetsskyddet tillsattes en utredning så kallad kapitalredovisningskommittén. 1956 

föreslog kapitalredovisningskommittén en reformerad redovisnings- och budget modell, vid 

namn KRK-56.  Modellen betonade skillnad i kommunal- och näringslivets affärsredovisning, 

fokus låg på hur det egna kapitalets enheter skulle redovisas, men fokuserade även på 

avräkning mot budgeten. Modellen fick ett stort genombrott och tillämpades i de flesta 

kommuner och landsting. 1991 beslutade riksdagen efter ett betydande utredningsarbetade att 

stora förändringar i lagstiftningen skulle genomföras. Detta gjorde att det under 1992 skedde 

en ny kommunallagsförändring där den nu gällande kommunallagen (1991:900) trädde i kraft 

(Brorström, Eriksson & Haglund, 2011). 

Den nya kommunallagen innebar att förmögenhetsskyddet försvann och i stället för det skulle 

kommunerna arbeta för att ha en god ekonomisk hushållning. Ett exempel på god ekonomisk 

hushållning är att det måste finnas balans mellan kommunernas utgifter och inkomster. Det 

stadgades även att kommuner och landsting ska upprätta årsbokslut och sammanställa en 

årsredovisning enligt god redovisningssed när de avslutar räkenskapsåret.  Det skapades en 

referensgrupp för redovisningsfrågor som hade till uppgift att utveckla god redovisningssed. 

Referensgruppen gav även ut riktlinjer för god redovisningssed där principer som 

försiktighetsprincipen, principen om fortlevnad och principen om öppenhet framhålls som 
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särskilt viktiga för god redovisningssed i kommunerna (Brorström, Eriksson & Haglund, 

2011). 

För att precisera kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning föreslog 

finansministern 1995 att det skulle skrivas in ett tydligt krav i kommunallagen gällande 

kommunernas ekonomi. Kravet preciserades som att intäkterna ska överstiga kostnaderna och 

att resultaträkningen är den viktigaste rapporten, kravet kom att kallas för balanskravet. Då 

många kommuner hade svårt att klara balanskravet presenterades blandmodellen som en ny 

beräkningsmodell. Modellen innebar att den pensionsskuld som arbetats upp fram till att 

balanskravet träde i kraft skulle ses som en ansvarsförbindelse istället för en skuld 

(Brorström, Haglund & Solli, 1999). I den kommunala redovisningslagen som trädde i kraft 

1998 lagstadgades att kommunerna inte skulle ta upp pension som intjänats fram till 1998 

som skuld eller avsättning utan ska redovisa den som en ansvarsförbindelse (Brorström, 

Eriksson & Haglund, 2011).  

4.3 Det svenska pensionssystemet 

1999 infördes ett nytt pensionssystem i Sverige som påverkade hela samhällsekonomin. Innan 

1999 bestod pensionssystemet av folkpension och inkomstrelaterad pension som kallades 

ATP. Anledningen till att man ville utveckla ett nytt pensionssystem var främst att 

larmrapporterna visade hur pengar överfördes från de arbetande i befolkningen till Sveriges 

pensionärer. Tidigare hade pensionerna räknats upp i samma takt som prisutvecklingen, vilket 

inte lönerna gjorde och med hög inflation och låg tillväxt ökade trycket på pensionssystemet. 

Vid denna tid täckte inte pensionsavgifterna längre de utgående pensionerna och för att klara 

pensionsutbetalningarna användes AP- fondens avkastning. Om utveckling skulle fortsätta på 

liknande sätt skulle detta innebära att hälften av lönerna skulle användas till pensionsavgifter. 

Det nya pensionssystemet gjorde att några av grundstenarna i ATP byttes ut. En av 

grundstenarna som ersattes var 15/30 regeln. Den innebar att det bara var de 15 bästa 

inkomstårens pension som räknades, den ersattes i det nya pensionssystemet av 

livsinkomstprincipen som innebär att all pension som har intjänats under hela livstiden räknas 

in. En annan skillnad var ändrad värdesäkring vilket innebär att pensionerna följer 

inkomstutvecklingen istället för som tidigare prisutvecklingen (Johansson, 1998). 
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4.4 Pension i kommunerna 

Hela samhällsekonomin påverkas av pensionssystemet. För att kunna trygga framtida 

pensionsutbetalningar krävs ett offentligt finansiellt sparande som ökar samtidigt som 

förpliktelserna uppstår. Ett pensionsåtagande innebär att en verksamhet binder upp sig att i 

framtiden betala ut pension till tidigare och nuvarande anställda. Pensionsskulden är ett 

nuvärde av pensionsutbetalningar i framtiden, pensionsskuldens storlek beror på vilken 

diskonteringsränta som används samt de framtida utbetalningarna. Pensionsutbetalningarna 

beror på när pensionsrätterna har tjänats in samt ålderssammansättning av personalen. Årets 

pensionskostnad är värdet av den intjänade pensionen under året plus ränta på 

pensionsskulden. (Falkman & Orrbeck, 2001). 

Vid redovisning i offentlig sektor har två system använts, fonderingssystem och 

fördelningssystem. Vid användning av fonderingssystem redovisas pensionskostnaden när den 

tjänats in av den pensionsberättigande, ett annat sätt att beskriva detta på är 

fullkostnadsredovisning. Eftersom pensionen redovisas som en kostnad i resultaträkningen 

som en del av lönekostnaden kommer det även att redovisas en avsättning i balansräkningen. 

Enligt fördelningssystemet uppstår pensionskostnaden när pensionsutbetalningen görs. 

Skillnaden mellan dessa två system är att enligt fördelningssystemet är redovisningen 

kassamässig istället för bokföringsmässig som i fonderingssystemet (Falkman & Orrbeck, 

2001). 

I och med att den kommunala redovisningslagen infördes gjordes ett avsteg från god 

redovisningssed då man inte längre skulle redovisa enligt fullkostnadsredovisning. I lagen 

infördes en blandmodell, vilket är en blandning av fördelningssystemet och 

fonderingssystemet. Enligt blandmodellen ska kommunerna redovisa pensionsförpliktelser 

som tjänats in från och med 1998 som avsättning i balansräkningen. De förpliktelser som 

tjänats in före 1998 ska redovisas som en ansvarsförbindelse, vilket innebär att kommunernas 

situation kortsiktigt förbättras till det bättre (Falkman & Orrbeck, 2001). 
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5. Empiri 

I detta avsnitt presenteras den information som samlats in via kommunernas årsredovisningar 

och Statistiska centralbyrån för 2010. Vidare presenteras även de svar som kommunerna gav 

gällande frågeformuläret. 

De kommuner som tillämpar blandmodellen benämns från och med nu som blandkommuner 

och de som tillämpar fullfonderingsmodellen benämns som fullfonderingkommuner. 

Den kommun som hade störst pensionsskuld intjänad före 1998 av samtliga 290 kommuner 

var Stockholms kommun med 15 143,1 miljoner kronor, pensionsskulden per invånare är 

17 877 kronor. Den kommun med lägst pensionsskuld i form av ansvarsförbindelse är Höörs 

kommun där pensionsskulden före 1998 är 62,2 miljoner. Höör är även den kommun som har 

lägst pensionsskuld per invånare på 4 026 kronor. Den kommun som har högst pensionsskuld 

per invånare är Pajala kommun med 35 818 kronor. Samtliga av dessa är blandkommuner. 

5.1 Kommunernas soliditet 

De flesta av Sveriges kommuner redovisar enligt blandmodellen vilket innebär att den 

pensionsskuld som tjänats in före 1998 och som redovisas som ansvarsförbindelse inte räknas 

med när kommunerna tar fram viktiga nyckeltal såsom soliditet.  Om alla kommuner skulle 

redovisa sina totala pensionsskulder som skuld och räkna med dem vid beräkning av soliditet 

skulle hela 113 av de 290 kommunerna uppvisar en negativ soliditet, vilket är 39 procent av 

Sveriges kommuner. En majoritet av dessa kommuner redovisar enligt blandmodellen. Det är 

endast Härnösand och Strömsund av fullfonderingskommunerna som får negativ soliditet när 

pensionsskulden fram till 1998 räknas med.  

5.1.1 Kommuner med lägst soliditet inklusive pensionsskulden 

Av samtliga kommuner var de tio kommuner med lägst soliditet inklusive pensionsskulden 

Laxå, Smedjebacken, Ragunda, Åtvidaberg, Gullspång, Nordanstig, Hällefors, Norberg, 

Surahammar och Färgelanda. Alla dessa kommuner redovisar enligt blandmodellen vilket 

innebär att de redovisar en högre soliditet än verkligheten, då pensionsskulden intjänad före 

1998 inte räknas med för dessa kommuner. 

När man tittar på nyckeltal som är redovisade enligt blandmodellen alltså exklusive 

pensionsskulden för både fullfonderings- och blandkommuner var det endast Smedjebackens 



24 
 

kommun som uppvisade en negativ soliditet på minus 6 procent. När soliditeten för 

Smedjebackens kommun räknas ut inklusive pensionsskulden var soliditeten minus 83 

procent. Majoritet av dessa kommuner minskade i folkmängd 2010, den enda kommun där 

befolkningen ökade var Åtvidaberg. Laxå kommun minskade med 100 personer, Hällefors 

kommun minskade med 113 personer och Gullspångs kommun minskade med 44 personer. 

I tabell 1 illustreras kommunernas soliditet exklusive och inklusive pensionsskulden intjänad 

innan 1998. Tabellen visar även den pensionsskuld som ligger som ansvarsförbindelse samt 

hur stor den var per invånare för respektive kommun 2010. 

Tabell 1. De tio kommuner med lägst soliditet inklusive pensionsskuld. Egen illustration. Källa Statistiska 

centralbyrån. 

Kommun Soliditet (%) 

exklusive 

pensionsskuld 

Soliditet (%) 

inklusive 

pensionsskuld 

Pensionsskuld per 

invånare 

Pensionsskuld i 

form av 

ansvarsförbindelse 

(intjänad innan 

1998) mkr 

Laxå 2 -91 28 694 163,2 

Smedjebacken -6 -83 25 109 269 

Ragunda 6 -52 30 472 170,3 

Åtvidaberg 16 -49 24 113 277,4 

Gullspång 22 -48 26 926 142,5 

Nordanstig 35 -48 24 214 232,7 

Hällefors 21 -44 25 984 187 

Norberg 18 -44 23 865 136,6 

Surahammar 13 -43 24 832 249,7 

Färgelanda 20 -40 22 241 148 

 

5.1.2 Skillnad i soliditet 

Skillnaden i soliditet är stor när man jämför bland- och fullfonderingsmodellen för 

ovanstående kommuner. Ett exempel är Laxå som är en av de kommuner som hade störst 

skillnad i soliditet vid jämförelse av bland- och fullfonderingsmodellen. Om kommunen 

inkluderar pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse har Laxå en soliditet på 
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minus 91 procent. Exklusive pensionsskulden redovisade kommunen en soliditet på 2 procent, 

vilket är en skillnad i soliditet på 93 procentenheter. 

Den genomsnittliga soliditeten för Sveriges kommuner var 50,1 procent vid beräkning enligt 

blandmodellen, vid beräkning enligt fullfonderingsmodellen var den genomsnittliga 

soliditeten endast 6,3 procent.  Detta ger en skillnad på 43,8 procentenheter. I diagram 1 visas 

soliditeten enligt fullfonderings- och blandmodellen för dessa kommuner för att bättre 

identifiera skillnaden i soliditet. 

 

 

Diagram 1. De tio kommuner med lägst soliditet inklusive pensionsskulden. Egen illustration. Källa 

Statistiska centralbyrån. 
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5.1.3 Kommunerna med högst soliditet exklusive pensionsskulden 

Av samtliga kommuner i Sverige hade Halmstad, Eda, Burlöv, Solna, Arvika, Sollentuna, 

Lidköping, Piteå, Sundbyberg och Östersund högst soliditet 2010. Dessa kommuner redovisar 

enligt blandmodellen och pensionsskulden som är intjänad innan 1998 är därmed inte 

medräknad i soliditetsberäkningen. För Halmstad kommuns balansräkning se bilaga 3. 

Även om dessa kommuner inkluderar pensionsskulden blev soliditeten positiv och de var då 

bland de tjugo kommuner som uppvisade högst soliditet av samtliga kommuner när 

pensionsskulden i form av ansvarsförbindelse räknades med. Av dessa kommuner hade 

Halmstad, Östersund och Solna den högsta pensionsskulden i form av ansvarsförbindelse. 

Östersunds kommun och Piteå kommun hade högst pensionsskuld per invånare med 25 610 

kronor per invånare i Östersund respektive 25 401 kronor per invånare i Piteå. 

Halmstad kommun låg på plats 17 av samtliga kommuner gällande de kommuner som har 

störst pensionsskuld intjänad före 1998 i form av ansvarsförbindelse. I tabell 3 visas de 

kommuner som hade högst soliditet 2010 enligt blandmodellen, samt deras soliditet inklusive 

pensionsskulden. Vidare visas även den intjänade pensionsskulden innan 1998 som redovisas 

som ansvarsförbindelse samt pensionsskulden per invånare. 

Dessa kommuner hade alla en positiv befolkningsförändring förutom Eda och Arvika 

kommun. Sollentuna ökade med 1 283 och Solna med 1 235 invånare. Detta kan jämföras 

med Eda kommun som minskade med 53 personer och Arvika kommun med 66 personer. 
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Tabell 3. Kommunerna med högst soliditet exklusive pensionsskuld. Egen illustration. Källa Statistiska 

centralbyrån. 

Kommun Soliditet (%) 

exklusive 

pensionsskuld 

Soliditet (%) 

inklusive 

pensionsskuld 

Pensionsskuld per 

invånare 
Pensionsskuld i form 

av 

ansvarsförbindelse 

(intjänad innan 

1998) mkr 

Halmstad 86 63 20 126 1 847,6 

Eda 81 44 22 789 194,3 

Burlöv 80 56 16 295 272,1 

Solna 80 55 17 568 1 197,2 

Arvika 80 41 21 873 569,4 

Sollentuna 79 55 16 490 1 065,7 

Lidköping 79 54 23 878 908,5 

Piteå 79 40 25  401 1 038,7 

Sundbyberg 78 55 16 047 619,9 

Östersund 78 34 25 160 1521, 6 

 

5.2 Fullfonderingskommunerna 

År 2010 var det 18 av Sveriges 290 kommuner som redovisade pensionsskulden enligt 

fullfonderingsmodellen och som därmed gick emot lagen om kommunal redovisning. Det 

innebär att 93,8 procent av kommunerna därmed fortfarande redovisar enligt blandmodellen. 

Nedan visas Sveriges fullfonderingskommuner 

Tabell 2. De  kommuner som redovisar enligt fullfonderingsmodellen. 

Arboga  Härryda  Kungälv Lund Tranemo Åstorp 

Helsingborg Höganäs Lerum Strömsund Vara Ängelholm 

Härnösand Kungsbacka Linköping Svenljunga Åre Örkelljunga 
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5.2.1 Soliditet i fullfonderingskommunerna 

Gällande fullfonderingskommunerna var det endast två kommuner; Härnösands kommun och 

Strömsunds kommun som hade negativ soliditet 2010. Eftersom dessa kommuner tillämpar 

fullfonderingsmodellen är pensionsskulden som är intjänad innan 1998 medräknad.  

Soliditeten i Härnösands kommun var minus 12 procent medan Strömsunds kommun 

uppvisade en soliditet på minus 9 procent. I diagram 2 nedan visas 

fullfonderingskommunernas soliditet samt hur deras soliditet skulle se ut enligt 

blandmodellen. Diagrammet visar att 16 av fullfonderingskommunerna uppvisade positiv 

soliditet med pensionsskulden inräknad och att samtliga 18 kommuner visade en hög soliditet 

enligt blandmodellen. 

 

 

Diagram 2. Soliditet i fullfonderingskommunerna. Egen illustration. Källa Statistiska centralbyrån. 
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5.2.2 Befolkning i fullfonderingskommunerna 

Av de 18 kommuner som redovisar enligt fullfonderingsmodellen var det en stor spridning i 

folkmängden. Kommunen som hade flest invånare var Linköping med 146 416 personer, den 

av fullfonderingskommunerna som hade minst antal invånare var Örkelljunga kommun med 9 

631 personer. Tio av fullfonderingskommunerna hade positiv befolkningsförändring 2010. De 

kommuner där befolkningen ökade mest var Linköpings kommun som ökade med 1 726 

invånare och Lunds kommun som ökade med 1 341 invånare. Åtta av 

fullfonderingskommunerna hade negativ befolkningsförändring, dessa var Svenljunga, Åre, 

Örkelljunga, Vara, Arboga, Tranemo, Härnösand och Strömsund. De kommuner som 

minskade mest i befolkning var Strömsund med 101 personer och Härnösand med 64 

personer. Medelåldern i fullfonderingskommunerna varierar från 37,9 år för Härryda kommun 

till 46,6 år för Strömsunds kommun. 

5.2.3 Ekonomi i fullfonderingskommunerna 

Den största pensionsskulden 2010 hade Helsingborgs kommun med 2 486,5 miljoner kronor, 

vilket var 19 249 kronor per invånare. Åstorp var den av fullfonderingskommunerna som 

hade minst pensionsskuld intjänad fram till 1998 på 123,4 miljoner kronor. Strömsund är den 

kommun av fullfonderingskommunerna som har högst pensionsskuld per invånare med 

32 631 per person, vilket ger en intjänad pensionsskuld innan 1998 på 397, 4 miljoner kronor. 

Enligt årsredovisningarna visade samtliga fullfonderingskommuner positiva resultat för 2010. 

Majoriteten av fullfonderingskommunerna hade positiv soliditet trots att  pensionsskulden var 

inräknad. 

5.2.4 Fullfonderingskommunerna ur ett geografiskt perspektiv 

Storleken varierar för fullfonderingskommunerna. Den minsta av dem är Åstorps kommun 

som är 92,2 kvadratkilometer. Den största av fullfonderingskommunerna är Strömsunds 

kommun på 10 465,1 kvadratkilometer vilket kan jämföras med Sveriges största kommun sett 

till arean som är Kiruna kommun med 19 140,3 kvadratkilometer och den minsta kommunen 

som är Sundbyberg med 8,7 kvadratkilometer. Tabell 4 visar storleken på 

fullfonderingskommunerna samt i vilket län de är belägna. 
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Tabell 4. Kommunernas area samt vilket län de är belägna. Egen illustration. Källa Statistiska 

centralbyrån. 

Kommun Län Area km
2
 

Strömsund Jämtlands län 10 465,1 

Åre Jämtlands län 7 199,5 

Linköping Östergötlands län 1 427,4 

Härnösand Västernorrlands län 1 058,4 

Svenljunga Västra Götalands län 919,8 

Tranemo Västra Götalands län 741,3 

Vara Västra Götalands län 696,9 

Kungsbacka Hallands län 606,7 

Lund Skånes län 427,2 

Ängelholm Skånes län 420,1 

Kungälv Västra Götalands län 362,6 

Helsingborg Skånes län 344,0 

Arboga Västmanlands län 325,4 

Örkelljunga Skånes län 319,6 

Härryda Västra Götalands län 266,8 

Lerum Västra Götalands län 258,6 

Höganäs Skånes län 150,8 

Åstorp Skånes län 92,2 

 

 

Sex av fullfonderingskommunerna är belägna i Västra Götalands län och fem är belägna i 

Skånes län. Majoriteten av fullfonderingskommunerna är belägna i södra Sverige närmare 

bestämt sydvästra Sverige. Endast tre av fullfonderingskommunerna ligger norr om 

Stockholm. Detta illustreras på kartan i figur 1 där det även framgår vilka år respektive 

kommun införde fullfonderingsmodellen. Linköpings kommun gick aldrig över till att 

tillämpa blandmodellen utan har sedan 1991 tillämpat fullfonderingsmodellen (se bilaga 1). 

Den senaste kommunen att börja tillämpa modellen var Arboga som införde 

fullfonderingsmodellen 2010 (se bilaga 2). 
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Figur 1. Karta över fullfonderingskommunerna samt vilket år fullfonderingsmodellen infördes. Egen 

illustration. Källa kommunernas årsredovisningar. 

 

 

 1991- Linköping 

 2003-Vara 

 2004- Lerum & Lund 

 2005-Helsingborg, Härnösand, Svenljunga,

        Tranemo, Ängelholm & Örkelljunga 

 2006 - Härryda, Höganäs, Kungälv &.

           Strömsund 

 2007- Kungsbacka& Åstorp 

 2009- Åre 

 2010- Arboga 

 

 

5.3 Svar från frågeformuläret 

Nedan presenteras de svar som ekonomicheferna eller motsvarande gav på frågeformuläret 

som skickades ut till kommunerna. 

5.3.1 Svar från fullfonderingskommunerna 

Svar erhölls från 15 av 18 fullfonderingskommuner. Dessa var Arboga, Helsingborg, Härryda, 

Härnösand, Höganäs, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Linköping, Lund, Strömsund, 

Svenljunga, Tranemo, Vara och Åstorp. De kommuner som inte svarade var därmed 

Ängelholm, Örkelljunga och Åre. 

5.3.1.1 Svar från ekonomichefen i Arboga kommun: 

Kommunen började tillämpa fullfunderingsmodellen år 2010, de främsta orsakerna till att 

kommunen valde att byta redovisningsmodell var för att de ville redovisa en rättvisande bild 

av verksamheten. Kommunen redovisade ett positivt resultat på 2,3 miljoner kronor året innan 

man började tillämpa fullfonderingsmodellen. Arboga anser att lagstiftningen gällande 
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blandmodellen gömmer undan den pensionsskuld som kommunerna har, vilket 

ekonomichefen tycker är helt förkastligt och anser att det är en skuld som kommunerna inte 

bör blunda för. Kommunen jämför sig med andra kommuner gällande nyckeltal exempelvis 

fokuserar de på soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden men ser inga svårigheter 

med att jämföra nyckeltal med blandkommuner då det finns bra tillgänglig information hos 

Statistiska centralbyrån.  

5.3.1.2 Svar från Helsingborgs ekonomidirektör: 

Fullfonderingsmodellen infördes 2005 i kommunen, detta för att ge en rättvisande bild av 

balansräkningen eftersom pensionsskulden är faktisk och väsentlig. Resultatet i Helsingborgs 

kommun var positivt innan införandet. Ekonomichefen anser att endast skuldförändringen av 

pensionsskulden borde gå över resultaträkningen och bokas direkt mot eget kapital. Vidare 

anser ekonomichefen att blandmodellen är en ”pinsam politisk kompromiss” som inte ger en 

rättvisande bild av kommuners ekonomiska ställning. Det förekommer att kommunen jämför 

sig med andra kommuner gällande nyckeltal men på grund av Helsingborgs kommuns 

internbank som blåser upp balansomslutningen är det svårare att jämföra finansiella nyckeltal 

kommuner emellan. Eftersom Statistiska centralbyrån redovisar sin statistik enligt 

blandmodellen uppkommer inga svårigheter vid jämförelser av nyckeltal.  

5.3.1.3 Svar från ekonomichefen i Härnösand kommun: 

Det beslutades om att kommunen skulle tillämpa fullfonderingsmodellen 2006, men 

justerades från 2005. Den främsta anledningen till byte av redovisningsmodell var att 

kommunen anser att det är viktigt att varje generation bär sina egna kostnader och att 

kommunens ekonomi präglas av långsiktighet för att inte överkonsumera resurserna. För att 

klara god ekonomisk hushållning anser ekonomichefen att man bör betrakta hela 

pensionsåtagandet. Kommunens resultat var relativt bra innan införandet, men varierade. Året 

innan införandet hade kommunen ett positivt resultat på 12 miljoner kronor. Ekonomichefen 

anser inte att blandmodellen ger en rättvisande bild av kommuners ekonomiska ställning utan 

anser att varje generation ska bära sin egen kostnad. Kommunen jämför sig med andra 

kommuner och justerar tillbaka sina räkenskaper till blandmodellen vid rapportering till 

Statistiska centralbyrån på så sätt blir det inga problem vid jämförelsen. Kommunen anser att 

det är viktigt att kunna jämföra sig med andra kommuner. 
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5.3.1.4 Svar från redovisningschefen i Härryda kommun: 

Kommunen införde fullfonderingsmodellen 2006. Anledningen till det var att kommunen ville 

ge en rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och att de hade ekonomiska 

möjligheter till att införa modellen. Innan införandet hade kommunen några år med 

plusresultat. Kommunen jämför sig i stor utsträckning med andra kommuner gällande 

nyckeltal, eftersom kommunernas räkenskaper räknas om enligt blandmodellen när de skickas 

till Statistiska centralbyrån så blir inte jämförelsen problematisk. Men det är viktigt att 

analysera siffror då det kan finnas andra skillnader. Kommunen anser att det är viktigt att 

kunna se olikheter och skillnader mellan kommuner. 

5.3.1.5 Svar från ekonomichefen i Höganäs kommun: 

Kommunen började tillämpa fullfonderingsmodellen 2006, den främsta anledningen till detta 

var att kommunen ansåg att fullfonderingsmodellen ger en mer rättvisande bild 

helhetsmässigt. Detta gör att kommunen öppet visar vilka skulder de egentligen har. 

Kommunen anser att användandet att fullfonderingsmodellen ger en mer rättvisande bild än 

vid tillämpning av blandmodellen. Kommunen jämför sig med andra kommuner gällande 

nyckletal och resultat, ekonomichefen anser att det alltid finns olika svårigheter och vissa 

problem gällande jämförelsen. Men eftersom kommunerna rapporterar sin information till 

Statiska centralbyrån enligt blandmodellen rensas fullfonderingsmodellens effekter och är 

därför inte ett problem. Kommunen anser att det är viktigt att enkelt kunna jämföra sig med 

andra kommuner då det ger möjligheten att kunna lära sig mer och kunna relatera sin egen 

kommuns verksamhet med andra kommuners verksamheter. 

5.3.1.6 Svar från ekonomichefen i Kungsbacka kommun: 

Kommunen har sedan 2007 redovisat enligt fullfonderingsmodellen då kommunen anser att 

denna modell ger än med rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning. 

Ekonomichefen anser inte att det finns en rättvisande ekonomisk ställning i en kommunal 

balansräkning beroende på hur tillgångar och skulder redovisas, utan ser att det finns en stor 

utvecklingspotential i det. Kommunen jämför sig med andra kommuner när det gäller 

nyckeltal, och anser att jämförelsen mellan kommuner som tillämpar de olika modellerna inte 

är ett stort problem, men säger att det hade varit enklare om alla kommuner redovisade på 

samma sätt, främst gällande soliditet och resultat. Man anser dock att det bästa sättet att 

jämföra är att jämföra den egna kommunen över tid.  
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5.3.1.7 Svar från ekonomichefen i Kungälvs kommun: 

Kommunen har tillämpat fullfonderingsmodellen sedan 2006. Året innan hade kommunen ett 

resultat som pendlade kring noll. Den främsta anledningen för att kommunen valde att 

använda fullfonderingsmodellen var för att de såg en möjlighet att börja spara till kommande 

utbetalningar och på så vis påverka generationssoliditeten positivt. Kommunen anser inte att 

blandmodellen ger en rättvisande bild av kommuners ekonomiska ställning. Ekonomichefen 

säger att resultatet vanligtvis räknas om enligt blandmodellen. Kommunen jämför sig med 

andra kommuner när det gäller nyckeltal, såsom resultat och tycker att kommuner kan 

jämföras på ett enkelt sätt. Ekonomichefen anser att det finns ett problem vid jämförelse av 

kommuner för kommuninvånare och anställda. Men jämförelse av exempelvis banker är inte 

ett problem då de är insatta i ämnet. 

5.3.1.8 Svar från ekonomichefen i Lerums kommun: 

Kommunen har sedan 2004 tillämpat fullfonderingsmodellen. Enligt ekonomichefen var de 

främsta anledningarna till införandet av fullfonderingsmodellen en strävan efter att ge en 

rättvisande bild av kommunens finansiella ställning. Men även att minska den framtida 

belastningen. Kommunens soliditet minskade från 65 procent till 25 procent vid införandet av 

fullfonderingsmodellen. Kommunen strävar efter att redovisa ett positivt resultat såväl före 

som efter införandet av den nya modellen. Ekonomichefen anser inte att blandmodellen ger en 

rättvisande bild av kommuners ekonomiska ställning och säger även att det utifrån praxis 

snarare är blandmodellen som kräver motivering. Kommunens finansiella styrningsmodell 

utgår från jämförelser med andra kommungrupper, det vill säga att kommunen jämför sig med 

andra kommuner. Ekonomichefen anser att jämförelser mellan kommuners ekonomiska 

ställning kan ske på ett enkelt sätt. De anser inte att det finns några svårigheter med att 

jämföra nyckeltal mellan kommuner eftersom de utgår från Statiska centralbyråns statistik vid 

jämförandet.  

5.3.1.9 Svar från Linköpings ekonomidirektör: 

Kommunen har tillämpat fullfonderingsmodellen sedan 1991 och började därmed aldrig att 

tillämpa blandmodellen. 1998 beslutade Linköpings kommunfullmäktiga att kommunen 

skulle fortsätta att redovisa hela pensionsskulden som en skuld eller avsättning i 

balansräkningen trots den nya lagstiftningen. Ekonomichefen säger att kommunen har 

förståelse för att många kommuner vid balanskravets införande hade en svår ekonomisk 
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situation men anser att det inte blir bättre av att undvika att redovisa en del av kommunens 

åtaganden. Anledningen till att kommunen redovisar enligt fullfonderingsmodellen är främst 

för att leva upp till begreppet god redovisningssed och ge en rättvisande bild av den 

ekonomiska ställningen. Kommunen anser inte att blandmodellen ger en rättvisande bild av 

kommuners ekonomiska ställning utan anser att alla åtaganden bör redovisas. Ekonomichefen 

säger att kommunen jämför sig med andra kommuner när det gäller nyckeltal och anser inte 

att det finns något problem vid jämförelsen då de använder sig av bland annat Statistiska 

centralbyrån. Vidare anser ekonomichefen att det är viktigt att kunna jämföra sig med 

motsvarande organisationer, och menar att skillnader finns mellan olika kommuner inte bara 

när det gäller pensionsskulden. 

5.3.1.10 Svar från ekonomichefen i Lunds kommun: 

Fullfonderingsmodellen har tillämpats i lunds kommun sedan 2004. De främsta orsakerna till 

byte av redovisningsmodell var kommunens vilja att uppnå god ekonomisk hushållning och 

arbeta mot god redovisningssed. Kommunen anser att man inte kan ”blunda” för en skuld som 

i Lunds kommuns fall uppgår till 2 miljarder kronor. Innan införandet hade kommunen ett 

varierande resultat, mestadels positivt. Kommunen jämför sig med andra kommuner och 

tycker att det är viktigt att jämförelsen kan ske enkelt, men ser inga svårigheter med detta då 

informationen hämtas från Statistiska centralbyrån. 

5.3.1.11 Svar från ekonomichefen i Strömsunds kommun: 

Strömsunds kommun har tillämpat fullfonderingsmodellen sedan 2006. Anledningen till 

införandet var att ge en mer rättvisande bild samt möjlighet till att amortera av 

pensionsskulden. Året innan införandet hade kommunen ett positivt resultat. Ekonomichefen 

anser inte att blandmodellen ger en rättvisande bild av kommuners ekonomiska ställning 

eftersom hela skulden fram till 1998 ligger utanför balansräkningen. Kommunen jämför sig 

med andra kommuner men ekonomichefen betonar att hänsyn måste tas till pensionsmodell. 

Eftersom kommunen måste redovisa sina räkenskaper enligt blandmodellen till Statistiska 

centralbyrån är det lätt att jämföra, men svårigheter uppstår vid omställningen till 

blandmodellen för kommunen. Ekonomchefen tycker att det är viktigt att olika kommuner kan 

jämföras på ett enkelt sätt. 
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5.3.1.12 Svar från ekonomichefen i Svenljunga kommun: 

Fullfonderingsmodellen började tillämpas 2005 i Svenljunga kommun. De främsta orsakerna 

till tillämpning av fullfonderingsmodellen var att kommunen ville visa en korrekt redovisning 

av tillgångar och skulder. Resultaten innan införandet var relativt bra förutom en dipp 2004. 

Ekonomichefen anser att lagstiftningen inte kan betraktas som ”god sed” även om flertalet 

tillämpar blandmodellen och anser inte heller att blandmodellen ger en rättvisande bild av 

kommuners ekonomiska ställning då det saknas 450 miljarder i skulder i Sveriges kommuners 

och landstings balansräkningar. Kommunen jämför sig med andra kommuner gällande 

nyckeltal men ser inget problem med det på grund av den statistik som lämnas till Statistiska 

centralbyrån. Problem med jämförelser mellan kommuner uppstår då vissa kommuner valt att 

försäkrat en del av ansvarsförbindelse eller ”fonderat” delar av den i sin balansräkning. 

Ekonomichefen anser att det är viktigt att kommuner kan jämföras med andra kommuner på 

ett lätt sätt så det är en knepig organisation ur ett värderingsperspektiv eftersom det alltid 

finns möjligheter att förbruka det egna kapitalet och betala åter med framtida skatteintäkter. 

Därför är det viktigt att kunna göra relativa jämförelser så att medborgare åtminstone ser 

kommunens relativa skötsamhet. 

5.3.1.13 Svar från ekonomichefen i Tranemo kommun: 

Fullfonderingsmodellen infördes 2005 i Tranemo kommun, eftersom kommunen ville ”göra 

rätt” och det fanns ett ekonomiskt utrymme för detta. Kommunens ekonomi var i balans innan 

införandet. Kommunen anser inte att blandmodellen ger en rättvisande bild av kommuners 

ekonomiska ställning, ekonomichefen ser inte anledningen till varför man skulle redovisa 

pensionsskulden intjänad före 1998 annorlunda. Kommunen jämför sig med andra kommuner 

gällande nyckeltal och ser inga svårigheter med det eftersom nyckeltalen räknas ut enligt 

blandmodellen. Kommunen anser att det är viktigt att kunna jämföra ekonomiska resultat 

mellan kommuner. 

5.3.1.14 Svar från ekonomichefen i Vara kommun: 

Kommunen har tillämpat fullfonderingsmodellen sedan 2003, främsta anledningen till byte av 

redovisningsmodell var att man ville redovisa en rättvisande bild och få med alla skulder, 

avsättningar och kostnader. Kommunens resultat innan införandet var positivt sedan flera år 

tillbaka. Kommunen anser inte alls att blandmodellen ger en rättvisande bild av kommuners 

ekonomiska ställning då soliditeten i Vara kommun ökar till 70 procent vid tillämpning av 
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blandmodellen till skillnad från en soliditet på 30 procent vid tillämpning av 

fullfonderingsmodellen. Detta ger en olik redovisning av kommuners ekonomiska styrka på 

lång sikt. Det kan vara svårt att jämföra kommuners årsredovisningar som använder olika 

modeller beroende på vilken modell man har, men i Statistiska centralbyråns 

räkenskapssammandrag redovisar kommunen enligt blandmodellen. Ekonomichefen anser att 

det är viktigt att kommunerna kan jämföra sin ekonomiska ställning på ett enkelt sätt med 

andra kommuner. 

5.3.1.15 Svar från ekonomichefen i Åstorps kommun: 

Fullfonderingsmodellen infördes i kommunen 2007, eftersom kommunen ville ge en 

rättvisande bild av kommunens ekonomi och ställning. Resultatet var positivt innan 

införandet. Eftersom redovisning enligt blandmodellen utelämnar en av de största 

skuldposterna anser kommunen inte att modellen ger en rättvisande bild av kommunens 

ekonomiska ställning. Ekonomichefen betonar att det inte är tillåtet för företag att dölja 

skulder. Kommunen jämför sig med andra kommuner gällande nyckeltal och resultat men 

eftersom den offentliga statistiken presenteras som om kommunen hade redovisat enligt 

blandmodellen, ser kommunen inga svårigheter med jämförelsen. Men svårigheten ligger i 

jämförelsen av pensionsskuld då kommuner väljer olika lösningar. Åstorps kommun 

försäkrade bort halva sin pensionsskuld genom en inlösen till KPA. Kommunen anser att det 

är viktigt att kommuner kan jämföra den ekonomiska ställningen på ett enkelt sätt mellan 

andra kommuner. 

5.3.2 Svar från blandkommunerna 

Frågeformuläret skickades ut till 18 utvalda kommuner som tillämpar blandmodellen, svar 

erhölls från två av dessa kommuner. Nedan presenteras svaren på frågeformuläret från Arvika 

och Upplands-Bro. 

5.3.2.1 Svar från ekonomichefen i Arvika kommun: 

Arvika kommun ser inga andra anledningar till varför kommunen tillämpar blandmodellen 

annat än lagstiftningen. Det har varit på tal att kommunen ska byta modell för att ge en mer 

rättvisande bild av kommunens ekonomi. Kommunen skulle hellre vilja redovisa enligt 

fullfonderingsmodellen, men en omläggning skulle ge en ökad kostnad. Kommunens soliditet 

inklusive pensionsförpliktelsen i form av ansvarsförbindelse uppgick 2010 till ca 40 procent. 
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Ekonomichefen anser inte att blandmodellen ger en rättvisande bild då den ger en för positiv 

bild av den ekonomiska ställningen. Dessutom anser ekonomichefen att det är ologiskt att 

redovisa en amortering på en skuld som en kostnad i resultaträkningen. Ekonomichefen anser 

att införandet av blandmodellen var en politisk kompromiss och inget annat. 

5.3.2.2 Svar från ekonomichefen i Upplands-Bro kommun: 

Ekonomichefen svarade att det inte finns ytterligare anledningar än lagstiftningen till att 

blandmodellen tillämpas i kommunen. Kommunen anser inte att blandmodellen ger en 

rättvisande bild av kommuners ekonomiska ställning men däremot påpekas det att 

pensionsåtagandena är fiktiva och att man alltså inte vet hur mycket som kommer att betalas 

ut när det blir aktuellt. Dessutom är pensionsskulden beroende av vilken räntesats som 

används. Kommunens ekonomiska ställning ser bra ut, kommunen prognostiserar ett positivt 

resultat med 19 miljoner för 2012. Kommunen har aldrig diskuterat att byta 

redovisningsmodell utan anser att så länge det finns en lag om att tillämpa blandmodellen så 

följer de den, kommunen har därför inte funderat på vad ett byte av redovisningsmodell skulle 

innebära för dem. De fördelar som kommunen dock kan se med tillämpning av 

fullfonderingsmodellen är att det ger en mer rättvisande bild över kommuners ekonomiska 

läge. 

5.4 Linjär regression 

Storleken på pensionsskulden skiljer sig åt mellan kommunerna och för att undersöka om det 

finns ett samband mellan kommunens storlek, medelålder och storleken på pensionsskulden 

utfördes två enkla regressionsanalyser. De två oberoende variablerna; storlek och 

genomsnittsålder ställdes mot den beroende variabeln pensionsskuld. Resultatet från de linjära 

regressionerna visar att det finns ett signifikant samband för en av variablerna medan en 

variabel saknar samband. 
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5.4.1 Storlek 

Resultatet visar att signifikansnivån är 0,549 vilket innebär att det inte går att styrka att det 

finns ett signifikant samband mellan pensionsskuld och kommunernas storlek. Detta då 

signifikansnivån är högre än 0,05. Detta innebär att nollhypotesen accepteras. 
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5.4.2 Medelålder 

Resultatet visar att signifikansnivån är 0. Detta innebär att nollhypotesen förkastas, det vill 

säga att det finns ett signifikant samband mellan pensionsskuld och medelålder i 

kommunerna. Förklaringsvärdet är lågt; 0,118 och innebär att 11,8 procent av variationen i 

pensionsskulden kan förklaras av variationen i medelåldern.  
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6. Analys 

I detta avsnitt analyseras de resultat som studien har kommit fram till med den teoretiska 

referensramen som grund. 

6.1 Soliditet 

Soliditet visar en organisations betalningsförmåga på lång sikt och utifrån det empiriska 

materialet skiljer sig kommunernas soliditet kraftigt beroende på vilken modell som tillämpas. 

Fullfonderingskommunerna visar den verkliga pensionsskulden i sina årsredovisningar 

eftersom både pensionsskulden som är intjänad innan 1998 och efter 1998 redovisas som 

skuld eller avsättning. Detta innebär att de därmed också redovisar den verkliga soliditeten. 

Ett exempel från tabell 1 är Nordanstigs kommun som visar en soliditet på 35 procent enligt 

blandmodellen, vilket kan ses som en bra soliditet. När pensionsskulden läggs till i 

soliditetsberäkningen uppvisar kommunen en negativ soliditet på minus 48 procent. 

Nordanstig tillämpar blandmodellen och ser därför den högre soliditeten som gällande. Detta 

kan knappast ses som att blandmodellen visar en rättvisande bild av blandkommuners 

soliditet, eftersom soliditeten rasar från 35 procent till minus 48 procent.  

Som tidigare nämnts är det endast 18 av Sveriges 290 kommuner som tillämpar 

fullfonderingsmodellen. Detta gör att den största delen av Sveriges kommuner uppvisar en 

högre soliditet än vad de egentligen har om de skulle räkna med den pensionsskuld som de 

trots allt är förpliktigade att betala ut i framtiden. Det kan ses som oroväckande att hela 113 

kommuner redovisar negativ soliditet när de räknar med hela pensionsskulden, att de allra 

flesta kommuner har väldigt stora pensionsskulder som de med stöd av lagen om kommunal 

redovisning döljer.  

Vissa av blandkommunerna har valt att redovisa sin soliditet både exklusive och inklusive 

pensionsskulden i sina årsredovisningar. Nordanstig och Gullspång är exempel på kommuner 

som redovisar sin soliditet både inklusive och exklusive pensionsskulden i årsredovisningen. 

På detta sätt visar de även hur den verkliga soliditeten inklusive den totala pensionsskulden 

ser ut. Laxå och Smedjebacken är de kommuner som hade lägst soliditet inklusive 

pensionsskuld av samtliga 290 kommuner. Båda kommunerna redovisade endast soliditeten 

exklusive pensionsskulden i kommunens årsredovisning. För Laxå var soliditeten exklusive 

pensionsskulden två procent medan soliditeten inklusive pensionsskulden var minus 91 
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procent. För Smedjebacken är skillnaden i soliditet exklusive och inklusive pensionsskuld 77 

procentenheter.  

Gullspångs kommun var även en av de tio kommuner som uppvisade negativ soliditet på 

minus 48 procent när den totala pensionsskulden räknas med. 2010 hade kommunen en 

pensionsskuld i form av ansvarsförbindelse på 142,5 miljoner kronor. I kommunens 

årsredovisning kan man utläsa att kostnaden för pensionsåtagandena kommer att öka kraftigt 

under de närmaste åren då allt fler anställda går i pension. Det går inte att utläsa i 

årsredovisningen att kommunen har någon plan för hur de ökade kostnaderna ska finansieras.  

De blandkommunerna som valt att redovisa kommunens soliditet både inklusive och 

exklusive pensionsskulden innan 1998 i sina årsredovisningar visar mer öppet hur deras 

verkliga soliditet såg ut 2010. Dessa kommuner uppfyller i större utsträckning kravet om 

öppenhet i syftet med kommunal redovisning jämfört med de blandkommuner som endast 

väljer att redovisa soliditeten exklusive pensionsskulden. De kommuner som tillämpar 

blandmodellen men inte redovisar den verkliga soliditeten i årsredovisningen som exempelvis 

Laxå kommun ger därmed inte en rättvisande bild av kommunens soliditet. Ett företag skulle 

inte få redovisa enligt blandmodellen och lyfta ur en stor skuld ur balansräkningen. 

Kommuner kan inte gå i konkurs och kan därmed uppvisa en negativ soliditet på 91 procent 

som  exempelvis Laxå utan att bli försatta i konkurs. Fullfonderingskommunerna visar helt 

öppet hur stora skulder de har och hur den långsiktiga betalningsförmågan ser ut. 

Den genomsnittliga soliditeten i Sveriges kommuner exklusive pensionsskulden var 50,1 

procent jämfört med den genomsnittliga soliditeten inklusive pensionsskulden som var 6,3 

procent vilket är en skillnad som endast beror på vilken redovisningsmodell som tillämpas. 

Med detta i åtanken kan inte blandmodellen anses ge en rättvisande bild av kommunernas 

soliditet. Valet att tillämpa fullfonderingsmodellen kan därmed delvis förklaras av 

redovisningsprinciperna med avsikt att sträva efter att uppnå en rättvisande bild. 

Fullfonderingskommunerna strävar efter att ge kommunens intressenter en rättvisande bild av 

kommunens ekonomiska ställning i enlighet med redovisningsprinciperna. De följer 

försiktighetsprincipen som innebär att skulder ska värderas högt och tillgångar ska värderas 

lågt, eftersom fullfonderingskommunerna inte döljer den del av pensionsskulden som intjänats 

före 1998.  
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6.2 Analys av svar från fullfonderingskommunernas ekonomichefer 

Nedan analyseras de svar som ekonomicheferna i fullfonderingskommunerna lämnade 

gällande kommunernas pensionsskuld. 

6.2.1 Införandet av fullfonderingsmodellen samt resultat innan införandet 

År 2005 valde sex kommuner att gå över till fullfonderingsmodellen. Dessa kommuner var 

Helsingborg, Härnösand, Svenljunga, Tranemo, Ängelholm och Örkelljunga. Nästkommande 

år valde ytterligare fyra kommuner att börja tillämpa modellen; Härryda, Höganäs, Kungälv 

och Strömsunds kommun. Samtliga kommuner hade positiva resultat året innan införandet 

eller resultat som pendlade kring noll. 

6.2.2 Främsta orsakerna till valet av fullfonderingsmodellen 

Studiens kvalitativa undersökning visar att samtliga kommuner valde att redovisa i enlighet 

med fullfonderingsmodellen då de vill ge en rättvisande bild av kommunens verksamhet. 

Intressentmodellen kan ses som en grund till valet av fullfonderingsmodellen med 

kommuninvånarna som främsta intressent då kommuninvånarna i högsta grad är påverkad av 

kommunens verksamheter då de finansieras av skatteintäkter. I intressentmodellen nämns två 

delar på kravet om rättigheter, de moraliska och de lagstadgade. Dessa två kan stå i strid med 

varandra eftersom blandmodellen rättfärdigas enligt lag, medan fullfonderingskommuner kan 

få stöd i de moraliska aspekterna på grund av att de redovisar en rättvisande bild i enlighet 

med god redovisningssed och på så sätt förser kommuninvånarna med rättvisande information 

om kommunen. Samtliga respondenter svarade att de inte anser att blandmodellen ger en 

rättvisande bild av kommuners ekonomiska ställning. Intressentmodellen kan därmed hjälpa 

till att förklara varför en del kommuner går emot den kommunala redovisningslagen. 

Syftet med den kommunala redovisningen är att visa den ekonomiska ställningen som råder 

vid årets slut. Fullfonderingskommunerna uppnår detta på ett bättre sätt än blandkommunerna 

då de redovisar den totala pensionsskulden inklusive den pensionsskuld som är intjänad innan 

1998 i balansräkningen. Enligt det empiriska materialet var den främsta anledningen till att 

fullfonderingskommunerna tillämpar fullfonderingsmodellen att de vill ge en rättvisande bild 

av kommunens ekonomiska ställning. Vilket de gör bland annat genom att redovisa hela 

pensionsskulden i balansräkningen och då även uppnår kravet på öppenhet för 

kommuninvånarna. Detta gör att syftet med den kommunala redovisningen kan hjälpa till att 
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förklara varför fullfonderingskommunerna valt att gå emot den kommunala 

redovisningslagen. 

6.2.3 Jämförelser mellan kommunerna 

Samtliga respondenter svarade att det är viktigt att på ett enkelt sätt kunna jämföra 

kommunernas ekonomiska ställning. Jämförbarheten i IASB:s föreställningsram ses därmed 

som en viktig princip att uppnå. Jämförelsen mellan kommunernas årsredovisningar försvåras 

för vissa intressenter i och med att två redovisningsmodeller tillämpas i kommunerna. Den 

statistik som kommunerna använder sig av vid jämförelser från Statistiska centralbyrån är 

rensad från fullfonderingsmodellens effekter vilket gör att respondenterna inte ser jämförelsen 

som ett problem för kommunerna i sig. Problemet uppstår snarare då exempelvis 

kommuninvånare som inte har tillräcklig kunskap inom ämnet jämför årsredovisningar för 

kommuner som tillämpar blandmodellen med kommuner som tillämpar 

fullfonderingsmodellen eftersom resultat och skulder påverkas av vilken modell kommunen 

använder. Detta gör att principen om jämförbarhet inte uppnås när det gäller jämförelser för 

kommuninvånarna i och med att två redovisningsmodeller tillämpas. 

Den viktigaste jämförelsen enligt ekonomicheferna var att jämföra kommunen med 

kommuner med liknande förutsättningar och verksamheter samt att kunna jämföra 

verksamheten med sig själv över tiden. 

Syftet med kommunal redovisning är något som kan förklara varför en del kommuner väljer 

att gå emot den kommunala redovisningslagen genom att tillämpa fullfonderingsmodellen. 

Samtliga respondenter svarade att den främsta anledningen till att de gått över till 

fullfonderingsmodellen var att de ville redovisa en rättvisande bild. Andra anledningar till 

byte av modell var att minska framtida ekonomiska belastningar, att det fanns ekonomiskt 

utrymme och att kommunerna ville ”göra rätt” och inte blunda för en stor skuld.  

IASB:S principen angående relevans kan även förklara varför vissa kommuner valt att 

tillämpa fullfonderingsmodellen då relevant fakta såsom en stor skuld exempelvis 

pensionsskulden inte bör döljas. Pensionsskulden är av högsta relevans då Sveriges 

kommuner har en sammanlagd pensionsskuld på 216 miljoner kronor som de är förpliktigade 

att betala ut i framtiden och som är dold i blandkommunernas redovisning. 
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6.3 Mönster hos fullfonderingskommunerna 

6.3.1 Ekonomi 

Samtliga respondenter från fullfonderingskommunerna svarade att kommunerna hade positiva 

resultat året innan införandet. Majoriteten av fullfonderingskommunerna hade positiv 

soliditet, endast Strömsund och Härnösand hade negativ soliditet 2010.  

Öppenhet är ett viktigt krav när det gäller kommunal redovisning då verksamheten finansieras 

med bland annat kommuninvånarnas skatter. Eftersom blandkommunerna döljer 

pensionsskulden och redovisar enligt den kommunala redovisningslagen blir redovisningen 

för dessa kommuner mer komplex för de kommuninvånare som inte har denna kunskap och 

därmed kan öppenheten ses som hotad. 

Enligt Brorström, Haglund och Solli (1999) ska de grundläggande principerna om redovisning 

ge vägledning för att få fram en rättvisande bild av kommunens ekonomi. Vilket innebär att 

redovisningen ska ske på objektiva grunder och att de värden som visas ska avspegla 

verkligenhetens händelser, vilket uppnås på ett bättre sätt i de kommuner som tillämpar 

fullfonderingsmodellen. 

Av redovisningsprinciperna är det försiktighetsprincipen som bäst kan hjälpa till att förklara 

varför vissa kommuner tillämpar fullfonderingsmodellen då principen innebär att tillgångar 

ska värderas lågt och skulder högt. Blandmodellen strider mot denna princip eftersom 

pensionsskulden ligger som ansvarsförbindelse istället för skuld i årsredovisningen. Vilket 

innebär att skulden i verkligheten är högre än vad redovisningen visar.  

Syftet med finansiell redovisning är att sammanfatta ekonomiska händelser och att visa hur en 

enhet ska bibehålla sin kapacitet över tiden. Vidare ska informationen i redovisningen göra 

det möjligt att reducera osäkerhet vid bedömning och beslut. Att tidigt kunna identifiera 

problem hjälper verksamheten att nå goda långsiktiga effekter. Fullfonderingskommunerna 

uppmärksammar den totala pensionsskulden på ett bättre sätt jämfört med blandkommunerna 

vilket kan tänkas ge dem bättre möjligheter att planera kommande pensionsutbetalningar och 

på så sätt  sträva efter att nå goda långsiktiga effekter. 

Fullfonderingskommunerna visar öppet den kommande ekonomiska belastningen som 

pensionsutbetalningarna kommer att medföra i framtiden genom att redovisa hela 

pensionsskulden som skuld istället för att blunda för problemet. Invånarna i kommunen kan 
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då på ett bättre sätt ta del av information, vilket försvåras för invånare i blandkommunerna då 

de tillämpar en redovisning som skiljer sig från den normala redovisningen. 

Fullfonderingskommunerna uppnår kravet på öppenhet på ett bättre sätt än blandkommunerna 

genom att redovisa den totala pensionsskulden i balansräkningen. 

6.3.2 Geografi 

År 2005 valde flest kommuner att gå över till fullfonderingsmodellen. Nästkommande år 

valde ytterligare fyra kommuner att börja tillämpa modellen. En anledning till att de flesta 

kommunerna började tillämpa fullfonderingsmodellen under 2005 och 2006 kan antas bero på 

den dom som föll i länsrätten gällande att Tranemo kommunen fick rätt att redovisa 

pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen. I och med detta uppmärksammades 

fullfonderingsmodellen på ett nytt sätt vilket kan ha bidragit till att flertalet kommuner 

ifrågasatte blandmodellen.  

De kommuner som tillämpar fullfonderingsmodellen ligger mestadels i sydvästra Sverige. Sex 

av kommunerna ligger i Västra Götalands län, dessa är Härryda, Kungälv, Lerum, Svenljunga, 

Tranemo och Vara. Av de resterande kommunerna är sex belägna i Skånes län, dessa är 

Helsingborg, Höganäs, Lund, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommun.  

Den kommunala redovisningslagen utgår ifrån att kommuner ska tillämpa blandmodellen 

vilket fullfonderingskommunerna inte gör. Institutionell teori kan ses som en förklaring till 

varför de flesta av fullfonderingskommunerna är koncentrerade till samma del av Sverige, då 

en institution benämns som existerande regler och normer. Att vissa kommuner har ifrågasatt 

den rättvisande bilden hos blandmodellen samt att Tranemo fick rätt i länsrätten att tillämpa 

fullfonderingsmodellen kan ses som en bidragande faktor till att fler kommuner i närhet till 

Tranemo bytt redovisningsmodell. Kommunerna påverkas av varandra och efterföljer den 

norm som Tranemo uppmärksammade. 

6.4 Analys av svar från blandkommunernas ekonomichefer 

Ekonomicheferna i de två blandkommuner som svar erhölls från svarade att det inte fanns 

någon ytterligare anledning än lagstiftningen till att kommunerna tillämpar blandmodellen. 

Ingen av kommunerna anser att blandmodellen ger en rättvisande bild av kommunernas 

ekonomiska ställning. I en av kommunerna hade fullfonderingsmodellen varit påtänkt och 

kommunen skulle gärna redovisa enligt den. Medan det i den andra kommunen aldrig 
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diskuterats att byta modell så länge det finns en lagstiftning som förespråkar blandmodellen. 

Den institutionella teorin förklarar varför blandkommunerna följer lagen trots att den 

rättvisande bilden hos blandkommuner kan ses som hotat eftersom blandmodellen är 

lagstadgad och därmed ska tillämpas. 

Den teoretiska referensramen kan delvis hjälpa till att förklara varför en del kommuner 

frångår den kommunala redovisningslagen. De teorier som främst förklarar detta är; 

redovisningsprinciperna som används som vägledning för att uppnå en rättvisande bild i 

kommunens redovisning med fokus på försiktighetsprincipen. Syftet med kommunal 

redovisning kan även förklara detta, eftersom fullfonderingskommunerna når en större 

öppenhet gentemot kommuninvånarna.  Institutionell teori kan förklara varför de flesta 

kommunerna fortfarande tillämpar blandmodellen trots att kritiken mot den. Detta eftersom  

blandmodellen ska tillämpas i enlighet med den kommunala redovisningslagen och genom att 

tillämpa den följer kommunerna lagen. 

6.5 Analys av hypoteserna 

Kommunens storlek 

Regressionsanalysen visar att det inte föreligger ett signifikant samband mellan kommunernas 

pensionsskuld och storleken på kommunen.  Detta kan bero på att stora kommuner som 

exempelvis Kiruna som är Sveriges största kommun har stora delar av outnyttjad mark där 

kommunens resurser inte behövs i samma utsträckning, vilket kan göra att kommunens storlek 

inte påverkar hur många anställda en kommun behöver. 

Medelålder 

Då antagandet gjorts om att en kommun med hög medelålder även har en hög medelålder hos 

de kommunanställda visar regressionsanalysen att det finns ett signifikant samband mellan 

medelåldern och pensionsskulden i kommunerna. Detta kan förklaras av att de anställda i 

kommunerna med hög medelålder troligtvis har tjänat in en stor del av sina pensionsrätter 

innan 1998, vilket bidragit till en större pensionsskuld. 
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7. Slutsats och diskussion 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som studien lett fram till, samt svaren på 

frågeställningarna. Här hittas även  diskussion och egna reflektioner kring det som 

undersökningen lett fram till. 

7.1 Slutsatser 

I punktform nedan visas studiens frågeställningar med följd av de svar som analysen kommit 

fram till. 

 

 Hur stor blir förändringen i kommunernas soliditet vid tillämpning av 

fullfonderingsmodellen respektive blandmodellen?  

 

 Ger blandmodellen en rättvisande bild av kommunernas soliditet? 

Soliditeten i kommunerna påverkas negativ av fullfonderingsmodellen jämfört med 

blandmodellen då soliditeten sjunker drastiskt när pensionsskulden räknas med. Den 

genomsnittliga soliditeten i kommunerna sjunker med 43,8 procentenheter vid tillämpning av 

fullfonderingsmodellen. Det kan ifrågasättas om blandmodellen verkligen ger en rättvisande 

bild av kommunens soliditet när inte hela pensionsskulden räknas med. Eftersom vissa av 

blandkommunerna väljer att endast redovisa sin soliditet exklusive pensionsskulden i 

årsredovisningen gör detta att exempelvis kommuninvånare inte på ett lättillgängligt sätt kan 

se hur stora kommunens skulder egentligen är. 

Studien visar att fullfonderingskommunerna tycker det är viktigt att kunna jämföra den egna 

kommunen över åren samt att jämföra med liknande kommuner. Eftersom Statistiska 

centralbyrån sammanställer statistik där fullfonderingsmodellens effekter rensas bort tycks 

inte detta vara ett så stort problem. Problem uppstår snarare då kommuninvånare som inte är 

insatta i ämnet jämför olika kommuner som tillämpar olika modeller utan att uppmärksamma 

det. 

Med detta i åtanke kan inte blandmodellen anses ge en rättvisande bild av kommuners 

soliditet. De blandkommuner som redovisar soliditet både exklusive och inklusive 

pensionsskulden i sina årsredovisningar ger en mer rättvisande bild av soliditeten. Detta då de 

redovisar soliditet enligt den kommunala redovisningslagen men även öppet visar hur 

pensionsskulden påverkar den verkliga soliditeten. 
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 Vad är den främsta orsaken till att vissa kommuner redovisar enligt 

fullfonderingsmodellen? 

Studiens huvudsyfte var att studera orsaken till varför vissa av Sveriges kommuner väljer att 

frångå den kommunala redovisningslagen och redovisa i enlighet med 

fullfonderingsmodellen. Den främsta anledningen till fullfonderingskommunernas beslut om 

att tillämpa fullfonderingsmodellen var att de ville ge en rättvisande bild av kommunens 

ekonomiska ställning. Detta svar gav alla respondenter som främsta anledning till 

fullfonderingsmodellen. Anledningar som att minska framtida ekonomiska belastningar, att 

det fanns ekonomiskt utrymme och att kommunerna inte ville blunda för en så stor skuld 

nämndes även som viktiga argument hos vissa av kommunerna.  

Studien syftade även till att undersöka om det kunde finnas några mönster hos de kommuner 

som valt att tillämpa fullfonderingsmodellen. De mönster som kunde hittas gällande 

fullfonderingskommunerna var att de flesta av dem med undantag från Strömsund och 

Härnösands kommun hade hög soliditet, detta inklusive pensionsskulden. Alla 

fullfonderingskommuner uppvisade positiva resultat för 2010. Respondenterna i 

fullfonderingskommunerna svarade alla att de hade haft positiva resultat eller resultat i balans 

året innan införandet. Detta kan ses som att fullfonderingskommunerna är kommuner som är 

ekonomiskt starka. 

Det hittades även mönster gällande det geografiska läget för fullfonderingskommunerna då 13 

av de 18 fullfonderingskommunerna är belägna i sydvästra Sverige. Av 

fullfonderingskommunerna ha 12 av dem en area som understiger 800 kvadratkilometer. 

Vilket kan jämföras med den största av dem som är Strömsunds kommun som har en area på 

10 465 kvadratkilometer vilket gör att de flesta fullfonderingskommuner kan ses som relativt 

små kommuner. 

Studiens delsyfte var att undersöka om det finns  något samband mellan och storleken på 

kommunen, medelåldern i kommunen och  storleken på pensionsskulden. 

Regressionsanalyserna visade att det finns ett samband mellan medelålder och storleken på 

pensionsskulden. Storleken på kommunen sett till area hade således inget samband med 

storleken på pensionsskulden.  
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7.2 Diskussion 

Blandmodellen anses inte vara förenligt med god redovisningssed och strider mot öppenhet i 

redovisningen. Öppenhet kan ses som särskilt viktigt när det gäller kommunal verksamhet 

eftersom den finansieras till största del av kommunens invånare. Blandkommunerna ger inte 

sina intressenter möjlighet att på ett enkelt och tydligt sätt uppmärksamma pensionsskulden 

och den skillnad i soliditet som den innebär. Att 113 kommuner uppvisar negativ soliditet när 

de räknar med hela pensionsskulden ses som oroväckande. Att soliditeten kan skilja så 

mycket beroende på vilket redovisningsmodell som tillämpas gör inte att skulden är mindre 

verklig. 

Av de 145 kommuner som hade högst pensionsskuld 2010 var det endast 44 kommuner som 

samma år ökande i befolkning. Av de 145 kommuner med lägst pensionsskuld per invånare 

var det 110 kommuner som ökade i befolkning 2010. Att de kommuner som har hög 

pensionsskuld per invånare sammanfaller med de kommuner som lider av 

befolkningsminskning kan ses som oroväckande då detta innebär att allt färre invånare ska stå 

för pensionsskulden när den betalas ut i framtiden. Exempelvis har Pajala kommun den högsta 

pensionsskulden per invånare och lider dessvärre av befolkningsminskning. Det kommer med 

all sannolikhet att bli tungt för de kommuner som har hög pensionsskuld och lider av 

befolkningsminskning.  

Svar erhölls från 15 av de 18 fullfonderingskommunerna men endast från två av 

blandkommunerna. Möjligen vill fullfonderingskommunerna visa att det uppmärksammar 

problemet med pensionsskulden och därför gärna svarade på frågeformuläret. Det kan tyckas 

vara konstigt att endast två av blandkommunerna svarade på frågeformuläret, det kan tolkas 

som om de inte vill att problemet uppmärksammas och helt enkelt blundar för problemet. 

Att kommunerna tillämpar olika redovisningsmodeller visade sig inte vara ett så stort problem 

gällande jämförelser för kommunerna som tidigare trott då Statistiska centralbyrån redovisar 

statistik enligt blandmodellen. Varken på Statistiska centralbyrån eller Sveriges Kommuner 

och Landsting hittades statistik eller information om hur många och vilka kommuner som 

tillämpar fullfonderingsmodellen. Vilket även gör att det är svårt att uppmärksamma att 

kommunerna tillämpar olika modeller. Kunskapen inom detta ämne kan tyckas vara liten och 

förståelsen hos kommuninvånare blir lidande då det inte är ett nog uppmärksammat problem. 
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7.3 Uppsatsens bidrag till forskningen 

Uppsatsens bidrag till forskningen är: 

 Att uppmärksamma att blandmodellen inte ger en rättvisande bild av kommunernas 

soliditet. 

 Att uppmärksamma hur stor skillnaden blir i soliditeten vid tillämpning av de olika 

redovisningsmodellerna.  

 Att ge en ökad förståelse för varför vissa kommuner valt att gå emot gällande 

lagstiftning och tillämpa fullfonderingsmodellen. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatta studier inom ämnet skulle kunna vara att undersöka hur kunskapen 

kring pensionsskulden i kommunerna är hos kommuninvånarna. Vet kommuninvånarna om 

att två olika redovisningsmodeller tillämpas och hur det påverkar redovisningen. Det skulle 

även vara intressant att undersöka vad privata företag vet och anser om att kommunerna ska 

tillämpa blandmodellen. 
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Bilaga I.  Balansräkning enligt fullfonderingsmodellen 
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Linköpings kommun, balansräkning 2010. 
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Bilaga 2. Balansräkning Arboga kommun 
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Arboga kommun 2010, skillnad blandmodellen och fullfonderingsmodellen 

  



III 
 

Bilaga 3. Balansräkning enligt blandmodellen 

 

 

 

    2010                           2009 

 

Halmstads kommun, balansräkning 2010.



IV 
 

Bilaga 4. Mail till fullfonderingskommunerna 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Södertörns högskola som håller på att skriva en C-uppsats om 

kommunernas pensionsskuld. Ett syfte med uppsatsen är att undersöka de främsta orsakerna 

till varför vissa kommuner har valt att redovisa enligt fullfonderingsmodellen och vi skulle 

därför behöva er hjälp med svar på 7 frågor gällande detta ämne.  

 

Frågorna följer nedan: (det går bra att svara direkt i mailet och skicka tillbaka).  

 

1. Vilket år infördes redovisning enligt fullfonderingsmodellen i kommunen?  

 

2. Vad var de främsta orsakerna till att kommunen valde att redovisa enligt 

fullfonderingsmodellen?  

 

3. Hur såg kommunens resultat ut innan fullfonderingsmodellen infördes? 

 

4. Anser ni att blandmodellen ger en rättvisande bild av kommuners ekonomiska ställning? 

Motivera gärna ditt svar. 

 

5. Jämför ni er kommun med andra kommuner gällande nyckeltal och resultat? 

 

6. Finns det svårigheter att jämföra kommunen gällande nyckeltal och resultat med 

kommuner som redovisar enligt blandmodellen? 

 

7. Är det viktigt att olika kommuner kan jämföras på ett enkelt sätt gällande deras 

ekonomiska ställning? 

Tack på förhand för er medverkan, 

 

Vänliga hälsningar 

 

Marie & Jonna 



V 
 

Bilaga 5. Mail till blandkommunerna 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Södertörns högskola som håller på att skriva en C-uppsats om 

kommunernas pensionsskuld. Vi skulle därmed behöva er hjälp med svar på nedanstående 6 

frågor gällande detta ämne. 

  

Frågorna följer nedan: (det går bra att svara direkt i mailet och skicka tillbaka). 

  

1. Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunerna redovisa pensionsskulden 

enligt blandmodellen. Finns det ytterligare anledningar till varför er kommun tillämpar 

blandmodellen istället för fullfonderingsmodellen? Om ja, vilka? 

 

2. Anser ni att blandmodellen ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska 

ställning? Motivera gärna ditt svar. 

 

3. Hur ser kommunens ekonomiska ställning ut? 

  
 

4. Har det varit tal om att kommunerna ska byta redovisningsmodell till 

fullfonderingsmodellen någon gång? Om ja, varför? 

 

5. Vad skulle byte av redovisningsmodell innebära för kommunen? 

  
 

6. Ser ni några fördelar med att tillämpa fullfonderingsmodellen, i så fall varför? 

 

Tack på förhand för er medverkan, 

Vänliga hälsningar 

Marie & Jonna 

 

  



VI 
 

Bilaga 6. Sammanställd statistik från Statistiska centralbyrån för samtliga 

kommuner. 

 

Kommun 
Soliditet 
exklusive 

pensionsskuld 

Soliditet 

inklusive 

pensionsskuld 

Befolkning

sförändring 
Medelålder Folkmängd 

Pensionsskuld i 

form av 

ansvarsförbinde

lse 

Area, km
2 

                

Ale 61 7 48 39,6 27 442 548208834 316,5 

Alingsås 63 18 281 41,5 37 796 810497424 472,0 

Alvesta 58 12 45 42,5 18 802 428196748 974,2 

Aneby 40 -31 -53 43 6 393 143382204 517,8 

Arboga 55 18 -17 44,1 13 285 347934150 325,4 

Arjeplog 52 20 18 46 3 161 82410431 12 556,8 

Arvidsjaur 65 -4 -93 45,6 6 529 202281478 5 656,0 

Arvika 80 41 -66 44,1 26 034 569441682 1 649,1 

Askersund 53 -5 -29 45,3 11 278 247382930 816,0 

Avesta 15 -24 -179 44,8 21 583 549179435 613,3 

Bengtsfors 53 5 -50 46,6 9 791 237803808 882,9 

Berg 65 -3 -95 43,5 7 352 204745848 5 711,3 

Bjurholm 13 -37 -40 46,6 2 460 66014100 1 306,8 

Bjuv 30 -9 28 40,2 14 841 254033397 115,3 

Boden 66 15 63 43,6 27 471 790725264 4 007,9 

Bollebygd 57 8 122 40,7 8 375 137090375 263,2 

Bollnäs 75 35 73 44,5 26 248 681293088 1 814,4 

Borgholm 30 -19 -130 48,2 10 676 209399064 678,7 

Borlänge 70 22 570 40,8 49 251 1083078741 583,9 

Borås 47 20 836 40,8 103 294 1968886934 909,9 

Botkyrka 55 30 1413 37,1 82 608 1555095600 194,2 

Boxholm 34 -32 -27 44,3 5 221 110847051 525,8 

Bromölla 58 9 -13 43 12 272 223571296 162,5 

Bräcke 29 -17 20 45,6 6 885 222006825 3 408,2 

Burlöv 80 56 192 39,8 16 701 272142795 18,9 

Båstad 62 22 9 46,8 14 278 258703082 209,8 

Dals-Ed 43 11 -37 44 4 692 100699704 724,3 

Danderyd 66 38 180 40,3 31 330 527409220 26,4 

Degerfors 31 -39 -68 45,1 9 641 263989862 384,0 

Dorotea 55 27 -22 47,8 2 878 86670970 2 764,9 

Eda 81 44 -53 45 8 524 194253436 820,2 



VII 
 

Ekerö 23 -12 315 38,3 25 410 423635520 217,7 

Eksjö 67 -19 -109 44,3 16 244 415846400 799,5 

Emmaboda 51 -13 -36 45,8 9 187 201774081 689,7 

Enköping 70 32 399 41,7 39 759 686081304 1 178,5 

Eskilstuna 35 -1 734 41,1 96 311 1898097188 1 099,9 

Eslöv 75 31 318 40,2 31 587 612693039 419,1 

Essunga 68 12 -37 43,5 5 564 117750932 234,6 

Fagersta 78 31 194 44 12 443 316226402 269,0 

Falkenberg 33 4 269 42,9 41 008 819831936 1 108,9 

Falköping 47 1 94 42,4 31 513 685533802 1 045,0 

Falun 37 -25 359 41,6 56 044 1391628564 2 040,1 

Filipstad 42 -19 -64 46,4 10 562 295704314 1 534,0 

Finspång 33 -6 14 44 20 747 485376065 1 055,3 

Flen 68 14 -111 44,6 16 028 368115076 718,8 

Forshaga 56 7 -135 42,3 11 266 282202034 348,2 

Färgelanda 20 -40 -37 44,2 6 654 147991614 589,0 

Gagnef 30 -25 26 42,6 10 097 248022708 767,2 

Gislaved 75 27 -101 41 29 111 581084671 1 137,1 

Gnesta 73 31 42 41,9 10 360 171281880 461,2 

Gnosjö 57 24 10 40,7 9 546 168133698 420,6 

Gotland 45 -19 48 43,4 57 269 1651637960 3 134,1 

Grums 7 -31 -51 44,3 9 091 209447549 386,4 

Grästorp 53 -13 -81 43,2 5 776 135597376 264,7 

Gullspång 22 -48 -44 47,1 5 291 142465466 312,9 

Gällivare 69 9 -108 44,8 18 425 598830925 15 705,2 

Gävle 35 14 703 41,2 95 055 1895016480 1 613,4 

Göteborg 19 -8 6421 39 513 751 10588921861 447,8 

Götene 29 2 37 42,6 13 223 257663378 404,5 

Habo 48 8 67 38,2 10 741 188644183 328,5 

Hagfors 26 -22 -156 47,3 12 480 357601920 1 824,2 

Hallsberg 16 -26 40 42,9 15 275 375154000 636,7 

Hallstahammar 63 23 48 43,3 15 175 355292275 170,7 

Halmstad 86 63 713 41,4 91 800 1847566800 1 014,1 

Hammarö 47 -8 93 40,2 14 926 294385498 39,2 

Haninge 43 -14 817 38 77 054 1366783852 458,1 

Haparanda 38 -1 -53 44,5 10 059 250801047 922,8 

Heby 30 -26 27 43,5 13 382 254137562 1 166,8 

Hedemora 66 -9 31 44,1 15 164 421422724 835,1 

Helsingborg 66 49 818 41 129 177 2486528073 344,0 

Herrljunga 74 35 -34 42,9 9 314 183308834 497,6 



VIII 
 

Hjo 57 2 -18 44 8 841 168942669 297,0 

Hofors 66 2 -132 44,8 9 741 246505746 409,9 

Huddinge 57 28 1655 37 97 453 1697338901 131,0 

Hudiksvall 70 25 1 43,5 36 849 848227131 2 488,9 

Hultsfred 44 -26 -159 45,8 13 696 376941312 1 121,5 

Hylte 31 -18 -100 42,5 10 177 213961248 946,1 

Håbo 18 -18 177 38,3 19 629 315163224 143,8 

Hällefors 21 -44 -113 46,3 7 220 187604480 985,0 

Härjedalen 70 28 -131 46,7 10 454 325840726 11 286,1 

Härnösand 57 -12 -64 44 24 611 562238295 1 058,4 

Härryda 55 18 456 37,9 34 463 600448849 266,8 

Hässleholm 72 37 71 42,7 50 107 993421382 1 268,5 

Höganäs 69 33 157 43,9 24 637 494784871 150,8 

Högsby 20 -17 -96 46,1 5 777 149930481 751,1 

Hörby 58 22 78 42,6 14 840 244578040 419,4 

Höör 68 57 199 41,4 15 460 62241960 290,9 

Jokkmokk 54 5 -40 46,3 5 170 167125420 17 614,3 

Järfälla 53 5 916 39,5 66 211 1512987561 53,8 

Jönköping 55 4 1051 40,2 127 382 2771577556 1 480,4 

Kalix 44 -9 -186 45,4 16 740 515993760 1 807,7 

Kalmar 57 9 427 40,9 62 815 1228347325 956,9 

Karlsborg 54 -4 -32 46,3 6 752 156666656 405,9 

Karlshamn 67 21 225 44 31 143 682997133 488,7 

Karlskoga 36 -2 -74 41,4 29 668 845508332 468,2 

Karlskrona 24 -1 690 41,4 64 032 1397882592 1 042,2 

Karlstad 49 24 1017 41,1 85 753 1810417336 1 150,5 

Katrineholm 61 8 125 42,7 32 428 862325376 1 020,2 

Kil 25 -30 -11 42,3 11 706 262448520 359,7 

Kinda 56 -3 -49 43,9 9 762 215017812 1 129,5 

Kiruna 40 -1 -102 42,2 22 944 781243200 19 140,3 

Klippan 54 12 133 42,6 16 515 322504920 374,3 

Knivsta 51 36 247 36,4 14 724 136138104 282,2 

Kramfors 34 -27 -303 46,8 18 911 553770813 1 694,8 

Kristianstad 73 37 755 41,7 79 543 1624824861 1 246,3 

Kristinehamn 40 -5 -155 44,7 23 808 501325056 753,1 

Krokom 49 -14 75 41,2 14 535 393913035 6 155,2 

Kumla 73 40 242 42 20 456 371685520 204,2 

Kungsbacka 62 26 1087 39,9 75 025 1311962175 606,7 

Kungsör 64 0 -27 43,7 8 089 196239140 202,7 

Kungälv 47 12 514 40,8 41 241 874515405 362,6 



IX 
 

Kävlinge 77 35 375 39 29 013 442796406 152,6 

Köping 59 4 58 39,2 24 905 614605590 604,6 

Laholm 71 21 45 43,8 23 390 483892320 883,0 

Landskrona 69 42 498 41,4 41 724 791504280 140,3 

Laxå 2 -91 -100 46,7 5 686 163154084 602,0 

Lekeberg 73 11 11 42 7 134 133056234 463,2 

Leksand 55 -8 -14 45 15 289 389212073 1 221,2 

Lerum 56 18 279 39 38 580 738189720 258,6 

Lessebo 35 7 -26 42,9 8 139 170389965 412,6 

Lidingö 73 44 418 40,9 44 017 793934629 30,8 

Lidköping 79 54 59 42,2 38 048 908510144 695,6 

Lilla Edet 28 -30 -195 41,9 12 578 233497992 316,2 

Lindesberg 39 -39 5 43,5 23 034 598976136 1 377,6 

Linköping 68 53 1726 39,2 146 416 2437387152 1 427,4 

Ljungby 77 42 -113 42,8 27 297 577522629 1 747,9 

Ljusdal 57 4 -12 44,8 19 065 475423905 5 256,7 

Ljusnarsberg 21 -13 -124 47,6 4 931 127135973 575,5 

Lomma 64 38 494 40,4 21 559 376549494 55,5 

Ludvika 59 4 160 44,6 25 810 720202240 1 490,4 

Luleå 74 35 228 41,1 74 178 1832196600 2 094,2 

Lund 65 28 1341 38,1 110 488 2177276528 427,2 

Lycksele 61 9 -51 43,7 12 376 391749904 5 518,5 

Lysekil 46 -18 -14 45,7 14 521 422735352 208,5 

Malmö 67 35 5054 39 298 963 5583134025 156,9 

Malung-Sälen 47 10 -152 44,5 10 356 248720052 4 085,1 

Malå 30 -9 -21 45 3 274 98724196 1 599,0 

Mariestad 41 -24 -58 44 23 741 611093340 601,2 

Mark 73 30 24 42,1 33 845 688204230 929,3 

Markaryd 75 39 60 44,3 9 619 225334694 517,2 

Mellerud 34 -16 82 45,9 9 179 199514744 516,8 

Mjölby 41 -6 86 42 25 856 598592256 546,0 

Mora 65 16 7 44,2 20 153 482886033 2 812,6 

Motala 56 6 112 42,7 41 955 879628530 983,5 

Mullsjö 18 -27 6 41,6 7 033 169396838 200,2 

Munkedal 34 -12 -65 43,8 10 181 223248968 634,0 

Munkfors 52 -4 -22 46,7 3 771 99652446 141,6 

Mölndal 74 38 592 39 60 973 1265372669 145,8 

Mönsterås 74 46 -71 44,4 12 909 216367749 599,5 

Mörbylånga 39 9 187 43,7 14 021 255490662 666,8 

Nacka 52 14 2023 38 90 108 1484439192 95,1 



X 
 

Nora 58 -38 104 43,7 10 447 264288206 618,5 

Norberg 18 -44 -7 44,7 5 723 136579395 417,8 

Nordanstig 35 -48 -35 44,4 9 611 232720754 1 370,6 

Nordmaling 40 -13 -107 45,2 7 098 189552090 1 229,4 

Norrköping 47 26 796 40,6 130 050 2804528250 1 495,1 

Norrtälje 46 16 153 44 56 080 1111842080 2 016,0 

Norsjö 76 30 -57 45,1 4 304 121600912 1 739,5 

Nybro 34 -5 75 44,5 19 651 442854936 1 171,7 

Nykvarn 46 32 104 38 9 331 157376646 152,8 

Nyköping 58 12 435 42,9 51 644 1094233072 1 420,8 

Nynäshamn 39 1 251 41,6 26 032 531104864 358,8 

Nässjö 66 -10 -150 42,6 29 339 709622393 930,3 

Ockelbo 19 -24 -46 45,2 5 936 130223968 1 065,0 

Olofström 56 -4 -114 45,2 12 988 347078324 389,8 

Orsa 48 -10 -12 44,5 6 922 165844198 1 730,9 

Orust 31 -5 -87 45,3 15 221 305409365 386,5 

Osby 68 32 68 43,6 12 724 272140912 576,2 

Oskarshamn 59 41 -69 43,4 26 163 659804697 1 049,5 

Ovanåker 63 11 -90 45,4 11 440 279856720 1 873,3 

Oxelösund 32 -5 67 45,8 11 193 280642089 35,4 

Pajala 35 -20 -27 48,6 6 282 225008676 7 840,2 

Partille 63 4 782 39,2 35 084 686383376 56,8 

Perstorp 43 3 78 42,2 7 061 133396412 158,8 

Piteå 79 40 32 42,4 40 892 1038697692 3 087,0 

Ragunda 6 -52 -19 46,8 5 590 170338480 2 511,1 

Robertsfors 44 -17 -49 44 6 831 171970425 1 292,2 

Ronneby 32 -4 162 43,7 28 254 613309578 825,3 

Rättvik 38 -12 14 47,3 10 811 266145198 1 920,7 

Sala 51 -3 36 43,3 21 535 523838875 1 166,9 

Salem 48 16 78 37,8 15 391 273251814 54,1 

Sandviken 47 1 -62 43,2 36 916 855602132 1 166,4 

Sigtuna 43 -6 771 38,4 39 990 851787000 327,4 

Simrishamn 57 19 -31 47,8 19 297 396823508 391,4 

Sjöbo 54 34 -41 43 18 112 260196992 492,2 

Skara 50 2 -141 42,2 18 314 379319568 428,7 

Skellefteå 72 60 -129 43 71 641 2137910722 6 802,9 

Skinnskatteberg 76 27 -122 46,3 4 445 104653080 659,4 

Skurup 64 24 114 41,1 14 981 250467339 193,6 

Skövde 64 38 418 40,7 51 402 1012670802 673,7 

Smedjebacken -6 -83 -43 45,4 10 715 269042935 947,9 



XI 
 

Sollefteå 47 -10 -187 45,9 20 255 603619255 5 397,8 

Sollentuna 79 55 1283 38,2 64 630 1065748700 52,6 

Solna 80 55 1235 40 68 144 1197153792 19,3 

Sorsele 30 -24 -7 46,4 2 736 97937856 7 368,4 

Sotenäs 62 31 -60 47,5 9 052 217601028 138,2 

Staffanstorp 66 26 310 39,2 22 259 382988354 106,8 

Stenungsund 18 -12 309 40 24 292 333553452 251,9 

Stockholm 56 39 17656 39 847 073 15143124021 187,2 

Storfors 34 -19 -90 45 4 273 109299067 391,5 

Storuman 43 9 -107 46,4 6 120 158673240 7 303,5 

Strängnäs 13 -8 395 41,6 32 419 575534507 739,7 

Strömstad 62 24 118 43,3 11 808 232617600 467,5 

Strömsund 58 -9 -101 46,6 12 185 397389405 10 465,1 

Sundbyberg 78 55 911 38,5 38 633 619943751 8,7 

Sundsvall 26 5 199 41,9 95 732 1772669444 3 189,6 

Sunne 58 14 -90 44 13 255 261746485 1 288,1 

Surahammar 13 -43 -31 43,5 9 949 247053568 343,8 

Svalöv 50 4 -48 40,5 13 242 236065134 387,3 

Svedala 61 16 197 38,9 19 822 355150774 218,1 

Svenljunga 61 14 -3 43,7 10 288 216531536 919,8 

Säffle 55 13 -55 45,2 15 547 393867698 1 259,8 

Säter 71 26 -60 43,5 10 840 225634600 570,3 

Sävsjö 48 0 -41 42,8 10 830 265670730 679,1 

Söderhamn 31 -6 -112 45,3 25 647 667052823 1 060,8 

Söderköping 25 -35 -18 43 14 024 290885808 673,9 

Södertälje 20 7 976 38,9 86 246 1753381180 525,2 

Sölvesborg 77 36 -3 44,1 16 810 298696890 185,3 

Tanum 44 11 117 45,2 12 370 231776690 917,2 

Tibro 71 20 -51 43,2 10 560 221696640 220,7 

Tidaholm 74 29 -60 43,2 12 572 281725948 518,1 

Tierp 53 -2 81 43,4 20 125 460540500 1 547,8 

Timrå 29 -36 88 42,2 17 990 392271950 783,3 

Tingsryd 58 9 -127 46,4 12 231 278304174 1 044,9 

Tjörn 43 -13 -6 44 14 955 302704155 167,4 

Tomelilla 56 6 -22 43,4 12 914 240794444 395,9 

Torsby 34 -12 -94 46,4 12 414 336344916 4 162,2 

Torsås 50 -4 -82 45,1 6 962 144357070 468,4 

Tranemo 53 21 -35 43,2 11 587 253836409 741,3 

Tranås 74 19 76 43,1 18 119 403455773 402,7 

Trelleborg 60 23 328 41,9 42 219 853457085 339,9 



XII 
 

Trollhättan 63 19 375 40,4 55 248 1172473056 409,9 

Trosa 44 19 16 41,9 11 462 146048804 209,7 

Tyresö 45 -5 345 38,2 42 947 758100444 69,3 

Täby 73 32 775 40,1 63 789 1315329180 60,7 

Töreboda 62 10 -142 44,2 9 113 180072880 539,9 

Uddevalla 29 -1 350 41,8 51 868 1120037592 637,7 

Ulricehamn 53 25 85 43,1 22 838 481584906 1 046,0 

Umeå 30 13 1398 38,2 115 473 2217889911 2 316,6 

Upplands Väsby 56 -6 648 39,2 39 289 905336427 75,1 

Upplands-Bro 43 2 474 38,3 23 676 506334936 235,5 

Uppsala 52 20 3036 38,5 197 787 3842605836 2 182,8 

Uppvidinge 66 10 -76 44,1 9 244 229454568 1 171,9 

Vadstena 52 -16 -29 46,8 7 391 185528882 181,9 

Vaggeryd 64 32 32 41 12 991 259300360 824,9 

Valdemarsvik 36 -20 -51 46,7 7 760 187194480 733,8 

Vallentuna 60 26 753 37,5 30 114 475229034 358,4 

Vansbro 37 1 -71 44,9 6 805 168723170 1 539,6 

Vara 76 31 -9 43,5 15 762 339623814 696,9 

Varberg 46 21 645 42,2 58 084 1150005116 868,7 

Vaxholm 14 -9 118 39,1 10 965 139990155 57,9 

Vellinge 58 32 141 41,5 33 303 512200140 142,6 

Vetlanda 59 -3 -46 43 26 304 629454720 1 500,5 

Vilhelmina 73 31 -21 43,7 7 135 217153725 8 047,9 

Vimmerby 52 23 -65 43,4 15 473 335485586 1 140,2 

Vindeln 48 3 -12 45,8 5 507 136017393 2 629,4 

Vingåker 38 -35 -18 43,9 8 893 204476749 370,3 

Vårgårda 59 7 -24 40,6 10 943 200793107 426,6 

Vänersborg 53 4 -14 42,4 36 857 798728047 642,7 

Vännäs 35 -1 57 41,7 8 414 239580236 529,5 

Värmdö 26 5 545 37,9 38 301 515225052 448,0 

Värnamo 69 31 80 42 32 833 619854207 1 216,0 

Västervik 27 -8 -84 45,2 36 206 844034272 1 871,6 

Västerås 48 23 1271 40,8 137 207 2516788001 957,9 

Växjö 69 25 982 39,9 83 005 1659352955 1 665,5 

Ydre 55 10 0 45,4 3 672 80927208 675,4 

Ystad 48 24 229 45,1 28 338 567100056 350,1 

Åmål 56 -20 -139 45,2 12 295 335260060 481,1 

Ånge 57 -11 -95 45,6 10 053 258020298 3 051,4 

Åre 34 11 -4 40,7 10 274 225319094 7 199,5 

Årjäng 63 27 -60 43,7 9 855 197405505 1 409,5 



XIII 
 

Åsele 62 13 -94 47,8 3 039 103383741 4 223,8 

Åstorp 36 23 70 39,5 14 737 123392901 92,2 

Åtvidaberg 16 -49 6 43,8 11 504 277395952 686,6 

Älmhult 61 23 33 42,3 15 603 302276919 890,8 

Älvdalen 40 -6 -81 44,8 7 207 173047277 6 871,5 

Älvkarleby 31 -22 35 43,4 9 103 205381886 215,0 

Älvsbyn 43 -15 -52 44,6 8 335 253367330 1 698,0 

Ängelholm 77 45 311 43,1 39 394 677498012 420,1 

Öckerö 66 10 157 41,8 12 449 245606321 25,7 

Ödeshög 34 -11 -30 44,6 5 284 108929660 430,4 

Örebro 56 21 1454 39,7 135 460 2984590180 1 373,2 

Örkelljunga 45 18 -8 43,3 9 631 176045049 319,6 

Örnsköldsvik 72 18 -55 43,4 55 073 1406399201 6 376,5 

Östersund 78 34 280 41,6 59 416 1521643760 2 208,3 

Österåker 56 -17 348 38,9 39 521 676441436 312,4 

Östhammar 58 8 -18 44 21 373 456869248 1 475,3 

Östra Göinge 62 7 64 43 13 590 306454500 432,0 

Överkalix 32 -19 -59 48,9 3 611 104300124 2 764,5 

Övertorneå 72 40 -108 47,1 4 812 155639328 2 362,1 

 

(Statistiska centralbyrån 2011 a), (Statistiska centralbyrån 2011 b), (Statistiska centralbyrån 

2011 c), (Statistiska centralbyrån 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 


