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Sammanfattning 
 

 Bakgrund  Enligt lagen om kommunal redovisning (1997:614) ska alla kommuner och landsting 
redovisa sina pensionsåtaganden enligt blandmodellen, vilket betyder att 
pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. Detta sätt att redovisa har kritiserats och ansetts strida mot god 
redovisningssed. Tre landsting har valt att frångå lagen och använda sig av 
fullfonderingsmodellen, vilket innebär att hela pensionsskulden redovisas i 
balansräkningen.  
 

Syfte Uppsatsens syfte är att undersöka varför vissa landsting väljer att frångå rådande 
lagstiftning och regelverk gällande pensionsredovisningen. Vi vill ta reda på vilka 
faktorer som ligger bakom beslutet att tillämpa fullfonderingsmodellen samt undersöka 
landstingens egentliga finansiella ställning.  
 

Metod Sju telefonintervjuer genomfördes med landstingens ekonomichefer, tre som tillämpar 
fullfonderingsmodellen och fyra som tillämpar blandmodellen. Vidare genomfördes en 
enkätundersökning i syfte att samla in grundläggande information om landstingens 
åsikter kring blandmodellen och fullfonderingsmodellen. Detta kompletterades med 
nyckeltalsjämförelser mellan landsting för att se skillnader mellan landstingens 
redovisade och verkliga finansiella ställning. En dokumentstudie av årsredovisningar 
utfördes med tyngdpunkten på landsting med fullfonderingsmodell i syfte att se hur 
landstingen officiellt motiverar sitt val av redovisningsmodell.  
 

Slutsats  Studien visar att de landsting som redovisar sina pensionsåtaganden enligt 
fullfonderingsmodellen gör det för att ge en rättvisande redovisning. En annan 
förklaring är av ekonomisk karaktär och visar att det nu börjar det bli billigare för de 
landsting som gick över till fullfonderingsmodellen än för de som använder sig av 
blandmodellen. Utifrån vår undersökning kan vi dra slutsatsen att det kan finnas ett 
samband mellan politisk majoritet och valet av redovisningsmodell. Enbart den politiska 
majoriteten kan dock inte förklara en övergång till fullfonderingen. 
Nyckeltalsjämförelser visar att landstingens egentliga finansiella ställning är mycket 
sämre än den som framgår av officiella årsredovisningar. Fullfonderingsmodellen har 
inte visat sig vara något större problem när det gäller jämförbarhet mellan landsting. 
 

  Nyckelord Landsting, pensionsredovisning, blandmodell, fullfonderingsmodell, rättvisande bild, 
jämförbarhet 
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Definitioner  

 

Ansvarsförbindelse - ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller fler osäkra framtida händelser, som inte 
helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir. 

Balanskrav - innebär att kommuner och landsting inte får ha en budget med kostnader som 
överstiger intäkterna. 

Blandmodell - en modell enligt vilken endast de pensionsförmåner som tjänats in efter 1998 
ska skuldföras i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade före 1998 räknas som en 
ansvarsförbindelse och tas inte upp som en skuld eller avsättning, utan redovisas istället som 
en kostnad i resultaträkningen först när de betalas ut. 

Fullfonderingsmodell - en modell enligt vilken hela den framtida pensionsskulden redovisas 
som en skuld i balansräkningen och detta inkluderar även pensionsförmånerna intjänade före 
1998. 
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1. Inledning 
__________________________________________________________________________________ 

Inledningen syftar till att ge en introduktion och bakgrund till uppsatsens ämne och avslutas 
med syfte och frågeställningar. 
___________________________________________________________________________ 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Landstingens verksamhetsområde 

Genom införandet av 1862 års kommunalförordningar lades grunden till det system av 
kommuner och landsting som Sverige har idag. Sverige är indelat i 21 landsting och regioner. 
Skåne, Halland och Västra Götaland är formellt landsting men har ett utvidgat ansvar för 
regional utveckling och betecknas därför som regioner. Gotland är en kommun med 
landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och betecknas därmed också som en 
region. Regioner är landsting med ett utökat regionalt utvecklingsansvar (SKL 2013).  

Landsting och kommuner följer sina egna lagar och föreskrifter. Enligt 1991 års kommunallag 
(SFS 1991:900) får kommuner och landsting själva ta hand om de angelägenheter som har 
anknytning till deras eller deras medlemmars område och är av allmänintresse.  

Enligt kommunallagens 2 kap 7 och 8 § går kommuner och landstings näringsverksamhet ut 
på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medborgarna i kommunen och 
landstinget och ska drivas utan vinstsyfte. Landstingen sköter stora geografiska områden, 
vilket kräver stora ekonomiska resurser. Därför blir det viktigt att sköta ekonomin väl och 
fördela resurserna på ett effektivt sätt.  

1.1.2. Ekonomi i balans 

Under början av 1990-talet hade vissa kommuner och landsting svårt att få ekonomin att gå 
ihop och anpassa sin verksamhet till de besparingar och omstruktureringar som krävdes. 
Anledningen till detta var den svåra ekonomiska situation som då rådde. Det uppstod ett allt 
större behov av tydligare reglering för god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting 
(Inrikesdepartementet 1996), samt att årsredovisningslagen baserad på EU-direktiv och idén 
om harmonisering var på väg upp i riksdagen (Brorström, Haglund & Solli 1998). 

År 1991 beräknades pensionsåtagandet i kommuner och landsting uppgå till 120 miljarder. 55 
av dessa 120 miljarder var skuldförda i kommunernas och landstingens balansräkningar. Den 
oredovisade delen av åtagandena uppgick till 65 miljarder kronor. Våren 1995 föreslogs det i 
Sveriges riksdag i en kompletteringsproposition att ett distinkt krav på kommunernas 
ekonomi skulle skrivas in i kommunallagen (Brorström et al. 1998). Detta skulle vara en 
precisering av kommunallagens redan gällande krav på god ekonomisk hushållning. 
Referensgruppen i redovisning tillsattes, som senare kom att bli Rådet för Kommunal 
Redovisning. Vid det första sammanträdet bestämdes att den ekonomiska balansen skulle 
utläsas i resultaträkningen och att kravet var att intäkterna skulle vara minst lika stora som 
kostnaderna. Det bestämdes att miniminivån skulle vara nollresultat. Vid nästa sammanträde 
ändrades det till att intäkterna skulle överstiga kostnaderna (Brorström et al. 1998). En given 
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utgångspunkt var att redovisningen skulle ske i enlighet med god redovisningssed på 
bokföringsmässiga grunder (Brorström et al. 1998). 

Vid nästa möte tillfördes gruppen information om att en tredjedel av kommunerna inte skulle 
klara av ett balanskrav och för landstingen såg de kommande åren ännu mer bekymmersamma 
ut. Då kom det upp ett förslag om att pensionsredovisningen kunde ske enligt flödesmässiga 
grunder. Redovisningen skulle avspegla den faktiska hanteringen och det skulle leda till ett 
mindre krävande balanskrav. Det innebar att redovisningsperspektivet och det 
samhällsekonomiska perspektivet stod emot varandra (Brorström et al. 1998).  

1.1.3.  En blandmodell som en lösning på balanskravet 

Referensgruppen hade tre alternativa synsätt för hur pensionsåtagandena skulle hanteras. De 
tre synsätten var fördelningssystemet, fonderat system och ett blandat system. Det första 
systemet innebär att hänsyn endast tas till utbetalningarna. Kostnaderna skjuts upp till 
framtiden, vilket gör det lättare att klara balanskravet. Det fonderade systemet beaktar 
samtliga kostnader och följer god redovisningssed, men gör det omöjligt för många 
kommuner och landsting att uppnå balanskravet. Det blandade systemet är en blandning 
mellan de två första modellerna (Brorström et al. 1998). 

Detta utgjorde bakgrunden till den nya lagen om kommunal redovisning (1997:614), vilken 
infördes 1998. I samband med den nya lagen infördes även ett balanskrav (SKL 2013, 
Finansdepartementet 2004), vilket innebar att kommuner och landsting inte får ha en budget 
med kostnader som överstiger intäkterna. Balanskravet är emellertid inte likställt med god 
ekonomisk hushållning, utan är endast ett minimikrav (Finansdepartementet 2013).  

På grund av den ekonomiska nedgången som rådde, blev det klart att kommuner och landsting 
skulle få svårt att klara av balanskravet (Donatella 2009). Det gjorde att regeringen och 
kommun- och landstingsförbundet kom överens om att blandmodellen skulle användas vid 
beräkning av pensionsåtaganden (Brorström et al. 1998). På grund av att inga avsättningar 
hade gjorts till de tidigare intjänade pensionsförmånerna, ansåg regeringen att kommuner och 
landsting annars skulle behövt finansiera en alltför hög kostnad (Wikstrand 2005). Med 
blandmodellen skulle kommunernas och landstingens resultat förbättras och balanskravet 
skulle uppnås utan särskilda svårigheter (Donatella 2009). 

Blandmodellen bygger på en blandning mellan kostnad och utbetalning (Brorström 1997). Det 
innebär att endast de pensionsförmåner som tjänats in efter 1998 ska skuldföras i 
balansräkningen. Intjänade pensionsförmåner före 1998 räknas som en ansvarsförbindelse och 
ska inte tas upp som en skuld eller avsättning, utan istället redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen först när de betalas ut (SFS 1997:614). Ett principiellt argument för 
blandmodellen är att den ”nuvarande generationen inte ska behöva ta ansvar för tidigare 
generationens försyndelser” (Brorström 1997, s. 61). 

Genom att en väsentlig post elimineras från balansräkningen, resulterar det i förbättring av 
resultatet, eftersom räntan på den upparbetade skulden inte längre kostnadförs. En annan 
påföljd är en förbättrad ekonomisk ställning, eftersom en betydande avsättning utgår från 
balansräkningen (Donatella 2009). Tillämpning av blandmodellen innebär en redovisning 
enligt två olika principer samtidigt. Pensionsåtagandet som avser tiden efter 1998 avser en 
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matchning mellan när pensionerna intjänats och när kostnaderna för dem redovisas, vilket 
sker i enlighet med bokföringsmässiga grunder. Redovisning av pensionsskulden som 
intjänats innan 1998 ska däremot ske vid utbetalningstidpunkten, enligt flödesbaserad 
redovisning (Donatella 2009). 

1.1.4.  Blandmodellen under kritik 

Införandet av blandmodellen framkallade både positiva och negativa känslor. Många 
kommunalekonomer och revisorer reagerade negativt på den nya modellen. ”Det finns inte en 
ekonom som ser logiken i att ta med vissa pensionskostnader men inte andra” (Wikstrand 
2005, s. 10). Blandmodellen ansågs bryta mot god redovisningssed och att strida mot 
etablerade normer och praxis (Brorström 1997). Stora summor av skulden döljs som en 
ansvarsförbindelse bakom en not. EKONOMI 2012 beräknade skulden för de anställdas 
pensioner till 242 miljarder kronor i kommunerna och 211 miljarder i landstingen. I bokslutet 
för 2013 räknas skulderna upp med 40 miljarder; 20 miljarder vardera på kommun- och 
landstingssidan (Wikstrand 2013).  

En undersökning från år 2008 av Anita Näsberg visade att Jämtlands läns landstings 
pensionsskuld till de anställda beräknades till drygt 2,2 miljarder kronor. Prognoser visade att 
de avsatta pengarna skulle vara slut år 2020 (Näsberg 2008).   

”Om landstinget varit ett privat företag har det inneburit konkurs. Om 
pensionerna skulle bokföras i balansräkningen skulle de redovisa ett negativt eget 
kapital”.  

(Näsberg 2008, s. 8) 

På grund av detta bestämde sig ett fåtal kommuner och landsting för att gå emot lagen och 
börja använda sig av fullfonderingsmodellen. Det var Referensgruppen i redovisnings  
rekommendation 1b som föreskrev att pensionsåtagandet skulle lyftas från ansvarsförbindelse 
till skuld i balansräkningen (Brorström 1997). Enligt fullfonderingsmodellen redovisas hela 
den framtida pensionsskulden som en skuld i balansräkningen och detta inkluderar även 
pensionsförmånerna intjänade före 1998 (SOU 2001:76).  

1.2. Problemdiskussion 

En stor pensionsskuld finns för den grupp som varit anställda före 1998, då det tidigare 
systemet användes. För att i redovisningen kunna hantera den stora pensionsskulden och 
samtidigt uppnå balanskravet används blandmodellen (SKL 2011, Pensionsmyndigheten 
2012).  

Andelen pensionärer har under de senaste åren ökat och pensionsavgångarna beräknas bli 
stora inom många yrkesgrupper även under kommande år (SCB 2013, 2012). En stor del av 
dessa pensionsavgångar kommer att ske inom kommuner och landsting (SKL 2012). Inom 
landstingen finns en större andel högavlönade än i kommunerna, vilket kräver större 
avsättningar för att finansiera pensionsskulden (SKL 2011). 
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Pensionsskulden har även ökat på grund av att den tioåriga statsobligationsräntan har sänkts, 
vilket i sin tur har sänkt diskonteringsräntan enligt RIPS, vilket är den diskonteringsränta som 
används vid beräkning av pensionsskulden (SKL 2013).  

När hänsyn tas till hela landstingens pensionsskuld enligt fullfonderingsmodellen, försämras 
soliditeten kraftigt och ett flertal landsting visar negativ soliditet (Landstinget i Jönköpings 
län 2013, Landstinget Västernorrland 2013, Landstinget Västmanland 2013). Detta har skapat 
diskussioner om hur pensionsskulden ska finansieras (Rensfeldt 2013).  

Enligt en enkätundersökning utförd av SKL instämde större delen av kommunerna och 
landstingen helt eller delvis med påståendet att blandmodellen fungerar bra. Det fanns dock 
ett större missnöje mot blandmodellen i landstingen än i kommunerna. Jämfört med 
kommunerna svarade en större andel av landstingen att de ansåg att fullfonderingsmodellen 
bör användas istället (SKL 2011, s. 28).  

Blandmodellen har kritiserats för att försvåra analyser av kommuner och landstings 
ekonomiska situation och har ansetts bryta mot vissa bokföringsmässiga grunder (RKR 2011). 
Den har även ansetts vara missvisande och ett sätt för att låta kommande generationer ta 
ansvar för de problem och kostnader som pensionsskulden innebär (Pettersson 2008, 
Tagesson 2009). Blandmodellen är trots detta den modell som enligt lag skall följas (SFS 
1997:614). 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka varför vissa landsting väljer att frångå rådande 
lagstiftning och regelverk gällande pensionsredovisningen. Vi vill ta reda på vilka faktorer 
som ligger bakom beslutet att tillämpa fullfonderingsmodellen samt undersöka landstingens 
egentliga finansiella ställning.  

1.4.   Frågeställningar 

1. Varför har vissa landsting valt att redovisa sina pensionsförpliktelser enligt 
fullfonderingsmodellen? 

2. Finns det något samband mellan politisk majoritet och val av 
pensionsredovisningsmodell? 

3. Hur skulle landstingens egentliga finansiella ställning se ut om fullfonderingsmodellen 
användes? 

4. Hur påverkas jämförbarheten av att två olika redovisningsmodeller används?   
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2. Metod 
__________________________________________________________________________________ 

Metodkapitlet redogör för de vetenskapliga förhållningssätt, forskningsansats och olika 
metoder som har valts för att besvara frågeställningarna. I avsnittet beskrivs även studiens 
tillvägagångssätt och dess reliabilitet och validitet.  
___________________________________________________________________________ 

2.1.   Vetenskapligt förhållningssätt 

Målet med uppsatsen är att svara på frågan varför vissa landsting väljer att frångå rådande 
regler gällande pensionsredovisningen, samt försöka hitta något mönster i landstingens val av 
redovisningsmodell. För att besvara syftet har vi valt att utforma arbetet utifrån ett 
positivistiskt synsätt. Det positivistiska synsättet grundar sig på idén om att testa den valda 
teorin genom empirisk prövning i form av observationer och intervjuer (Patel & Davidson 
2011). Genom att utgå från teorier bildas en teoretisk bas, vilket vidare används för att kunna 
förklara och analysera de fenomen vi stöter på under insamlingen av empiriskt material. Vi 
har använt oss av ett flertal teorier kring redovisning, såsom institutionell och positiv 
redovisningsteori, redovisningens krav på jämförbarhet och rättvisande bild, samt begrepp 
som god ekonomisk hushållning och balanskrav. Dessa teorier har prövats empiriskt med 
hjälp av studier av årsredovisningar med nyckeltalsjämförelser, intervjuer och en 
enkätundersökning. 

Då ett antal teorier ligger till grund för undersökningen, måste hänsyn tas till att det finns en 
risk att det insamlade materialet och tolkningen av det kommer att anpassas till teorierna 
(Andersen 1994). För att undvika den situationen, används några av Andersens (1994) 
rekommendationer. Vi har använt oss av olika och för varandra oberoende 
datainsamlingsmetoder för att belysa samma problem. De metoder som använts är intervjuer, 
enkätundersökning, jämförelser av statistisk data och nyckeltaljämförelser. Genom att vi 
genomfört flera intervjuer och skickat enkäten till alla landsting, kan resultat från olika 
empiriska metoder jämföras. Detta gör att vi kan skaffa oss en bredare bild av hur situationen 
med pensionsredovisningen ser ut i verkligheten. 

2.2.   Forskningsansats 

När ett forskningsarbete ska relatera teori och empiri till varandra kan det göras utifrån tre 
alternativa sätt: deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidson 2011). Detta arbete 
har utförts utifrån ett deduktivt arbetssätt.  

Deduktiv metod innebär att utifrån allmänna principer och befintliga teorier dra slutsatser om 
enskilda företeelser (Patel & Davidson 2011). Vi har utgått från de redovisningsteorier som 
beskrivs i den teoretiska referensramen. Dessa har prövats empiriskt med hjälp av intervjuer, 
enkätundersökning och insamling av statistisk data, för att slutligen kunna dra slutsatser. 
Genom att utgångspunkten tagits i redan befintlig teori antas objektiviteten i undersökningen 
kunna stärkas. Det gör att forskningsprocessen i mindre grad blir påverkad av subjektiva 
insatser, men kan däremot medföra en fara för att den befintliga teorin kommer att styra och 
påverka forskningsprocessen och utesluta nya intressanta faktorer (Patel & Davidson 2011). 
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2.3.   Population och urval 

Populationen består av alla Sveriges landsting. Urvalet till undersökningen har gjorts i två 
steg. I det första steget har en totalundersökning genomförts, då populationen endast består av 
21 landsting, regioner och landstingsfria kommuner. Totalundersökningen innefattar 
enkätundersökningen och nyckeltalsjämförelserna.   

Inför intervjuerna gjordes ett urval om sju landsting, då det på grund av tidsbrist hade varit 
svårt att genomföra intervjuer med hela populationen. Samtliga landsting som redovisar enligt 
fullfonderingsmodellen intervjuades och bland resterande landsting gjordes ett slumpmässigt 
urval. De landsting som intervjuats är Region Skåne, Landstinget i Östergötland, Landstinget 
i Jönköpings län, Landstinget Sörmland, Jämtlands läns landsting, Norrbottens läns landsting 
och Västra Götalandsregionen. 

2.4.    Datainsamling 

Det finns ingen tydlig gräns mellan kvalitativa och kvantitativa metoder, men de har olika 
utmärkande drag. De kvantitativa metoderna kännetecknas av fokus på kvantifiering vid 
insamling och analys av data. De strävar efter att ge en representativ bild och förklaring av 
området som studeras. Kvalitativa metoder har större fokus på att ge en djupare förståelse för 
det som undersöks (Holme & Solvang 1997), med inriktning på att generera teorier (Bryman 
& Bell 2005).  

Vid datainsamlingen har vi använt oss av metodtriangulering. Då vårt syfte är att få förståelse 
kring varför vissa landsting väljer att frångå rådande lagstiftning, kommer tyngdpunkten ligga 
på kvalitativ metod, med komplettering av kvantitativa inslag. På så sätt kan den kvalitativa 
metodens flexibilitet kombineras med den kvantitativa metodens fördelar när det kommer till 
jämförelser. 

För att besvara frågeställningarna så har vi använt oss av flera olika tekniker för att samla 
information. Studien baserar sig på både primär- och sekundärdata.  

2.4.1. Sekundärdata 

Sekundärdata är information som redan har samlats in av andra forskare eller utgör register 
och bokföringsdata (Olsson & Sörensen 2011). Den sekundärdata som använts i studien 
utgörs av tidningsartiklar, information från SKL och landstingens egna webbplatser, 
offentliga publikationer från regering och normgivare, samt lagar och rekommendationer från 
dessa. Den normgivare som varit mest aktuell för vår studie är Rådet för Kommunal 
Redovisning. Den statistiska sekundärdatan är hämtad från SKL och SCB. Andra offentliga 
handlingar som utgör det empiriska materialet är landstingens årsredovisningar. 

Litteraturen som använts utgörs av vetenskapliga artiklar. Med hjälp av ett sekundärt material 
har vi byggt en teoretisk grund för arbetet, vilket kompletterats med informationen från den 
insamlade primärdatan. 
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2.4.2. Primärdata 

Primärdata utgörs av den data som forskaren själv har samlat in för att analysera och där 
forskaren själv kontrollerar hela undersökningsprocessen (Eliasson 2011). Denna studies 
primärdata utgörs av en enkätundersökning och intervjuer med ekonomiansvariga i 
landstingen. En fördel med primärdata är att vi själva kunnat styra processen och ställa de 
frågor som varit relevanta för vår studie, och på så sätt få uppdaterad och aktuell information. 
Med sekundära källor blir forskaren bunden till hur den ursprungliga insamlingen av data har 
utförts och vilka begrepp och variabler som använts (Eliasson 2011). 

2.5.   Tillvägagångssätt 

För att besvara frågeställningarna undersökte vi pensionsredovisningssystemen i alla Sveriges 
landsting och regioner för att se om vi kunde hitta något samband mellan valet av 
redovisningsmodell och andra faktorer, som listas nedan. Det första steget var att gå igenom 
alla landstingens årsredovisningar för år 2012 och kategorisera dem i två grupper utifrån 
vilken redovisningsmodell som tillämpas.  

Sedan tittade vi närmare på följande punkter: 
- Vilken politisk majoritet som styr i respektive landsting, 
- Vilken politisk majoritet som fanns när landstinget fattade beslut om att gå över till 

fullfonderingsmodellen, 
- Landstingens soliditet och resultat. 

Utöver detta genomfördes intervjuer och en enkätundersökning, vars genomförande 
presenteras i avsnittet nedan. För att få förståelse kring landstingens val av 
pensionsredovisningsmodell, utförde vi semistrukturerade intervjuer med alla landsting som 
redovisar enligt fullfonderingsmodell och fyra av dem som redovisar enligt blandmodell.  

2.5.1.      Intervju 

Då landstingen enligt lagen (SFS 1997:614) ska redovisa pensionsåtagandet enligt 
blandmodellen, behöver de inga speciella motiveringar för valet av redovisningsmodell. Vi 
ansåg dock att det var intressant att ta reda på vad landstingen själva tycker om blandmodellen 
och hur de tänker kring att vissa landsting tillämpar fullfonderingsmodellen. Vi ville även ta 
reda på vilka planer de har för att täcka de framtida utbetalningarna från ansvarsförbindelsen 
och vilken innebörd begreppen rättvisande bild och jämförbarhet har.  

De tre landsting som avviker från vad lagen föreskriver måste ha starkare skäl för att kunna 
motivera sitt val. För att få förståelse kring landstingens val av pensionsredovisningsmodell, 
valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer med alla landsting som använder sig av 
fullfonderingsmodellen och med fyra landsting som tillämpar blandmodellen. Enligt Gillham 
(2008) är en semistrukturerad intervju en typ av forskningsintervju som har en flexibilitet som 
balanseras av struktur och ger data av god kvalitet. 

För att få kontakt med respondenterna skickade vi ett e-mail där vi berättade kort om vår 
undersökning och dess syfte. Före intervjuerna skickades en intervjumanual till samtliga 
respondenter, så att de fick möjlighet att gå igenom frågorna och förbereda sina svar. 
Intervjufrågorna behandlade bland annat orsaker till att redovisa enligt 
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fullfonderingsmodellen eller blandmodellen, samt fördelar och nackdelar med respektive 
modell. Intervjuerna innehöll även frågor om innebörden av begreppen rättvisande bild och 
jämförbarhet.  

Intervjumanualen till landstingen som redovisar enligt fullfonderingsmodellen skiljde sig från 
den som användes till resterande landsting, även om alla intervjuer behandlade samma teman. 
Avsikten med att anpassa frågorna till respektive landsting var att på så vis kunna få den 
information som behövdes.  

Intervjufrågorna var öppna, men bestämda i förväg, vilket gav respondenten en riktning att gå 
efter, men samtidigt möjlighet att utforma sitt svar utifrån egna erfarenheter och kunskaper. 
En annan teknik som användes var sonderande frågor, det vill säga frågor som används om 
intervjuaren bedömer att det finns mer att berätta vid en viss tidpunkt under intervjun 
(Gillham 2008). På det sättet kunde vi utforma intervjun efter den aktuella situationen och 
ställa följdfrågor om vi kände att respondenten kunde ha någon annan viktig information som 
kunde vara av betydelse för vår undersökning. 

Respondenterna som intervjuats är ekonomiansvariga inom landstingen och då de arbetar med 
redovisningen har de därför god insyn inom området. På grund av de stora geografiska 
avstånden valde vi att genomföra telefonintervjuer. En fördel med telefonintervjuer är att man 
trots det geografiska avståndet kan prata direkt med respondenten. Det gör det möjligt att 
ställa följdfrågor direkt och reda ut eventuella missförstånd (Gillham 2008). Alla intervjuer 
spelades in med diktafon i syfte att inte missa någon information samt minska risken för 
feltolkning av intervjumaterialet i efterhand. De inspelade intervjuerna har sedan 
transkriberats.  

2.5.2.      Enkätundersökning 

En enkätundersökning utfördes för att samla in grundläggande information om 
landstingens åsikter kring blandmodellen och fullfonderingsmodellen, samt inställningen till 
rättvisande bild. Frågeformuläret innehöll även frågor om landstingens finansiella ställning 
och pensionsskuldens påverkan på ekonomin. Enkätundersökningen fungerade som ett 
komplement till intervjuerna och gav möjlighet att jämföra landstingen med varandra. 
Frågeformuläret var en webbenkät som bestod av tolv frågor och den skickades ut till hela 
populationen, det vill säga alla landsting och landstingsfria kommuner.  

Enkäten var standardiserad, vilket i detta fall innebar att alla respondenter fått samma frågor 
(Trost 2001). Den bestod främst av frågor med slutna svarsalternativ, men till ett antal av 
frågorna fanns även ett öppet svarsalternativ för att ge respondenten möjlighet att utveckla sitt 
svar. 

Nackdelen med enkäter är att man inte kan vara helt säker på vem som har svarat och att det 
finns risk för att respondenten tolkat frågorna fel (Holme & Solvang 1997). 

Av 21 landsting och regioner svarade endast 10 på enkäten, vilket gav ett bortfall på 52 
procent. 
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2.5.3.      Nyckeltalsjämförelser 

För att kunna bedöma skillnader i landstingens finansiella ställning, gjordes jämförelser av 
finansiella nyckeltal. Nyckeltal används vid jämförelser av den ekonomiska ställningen inom 
både privat och offentlig sektor.   

Det nyckeltal som analyserats är soliditet enligt balansräkningen, och hur den skulle sett ut 
om hela pensionsskulden tagits upp i balansräkningen. Soliditet visar den långsiktiga 
betalningsförmågan och förmågan att överleva trots tillfälliga motgångar eller förluster. 
Kvoten av det egna kapitalet och det totala kapitalet är det vanligaste soliditetsmåttet. Det 
visar hur stor andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital i förhållande till det 
totala kapitalet (Arvidson, Carrington & Johed 2010). 

Soliditeten var av intresse för oss eftersom det skapar en bild av hur landstingens ekonomiska 
ställning ser ut. Då hela pensionsskulden inte redovisas i balansräkningen med 
blandmodellen, kan det ge en missvisande bild av den ekonomiska ställningen. Därför gjorde 
vi även en jämförelse av soliditeten där hela pensionsskulden räknats in. 

2.6.   Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet utgör kriterier för en bedömning av vilken kvalitet undersökningen 
uppvisar (Bryman & Bell 2013). Validitet innebär mätningsinstrumentets förmåga att mäta 
det som ska mätas (Olsson & Sörensen 2011). 

En studie anses ha en hög inre validitet om den undersöker det som var tänkt att undersökas 
och om slutsatserna som genereras hänger ihop. För att få en högre inre validitet har vi använt 
oss av metodtriangulering (Patel & Davidson 2011). Det har vi gjort genom att tillämpa olika 
kvalitativa och kvantitativa metoder vid datainsamlingen, såsom intervjuer, 
enkätundersökning, dokumentstudier och insamling av statistik och information från 
sekundära källor. Informationen vi fått fram har sedan vägts samman i analysen för att ge en 
mer heltäckande bild av pensionsredovisningsfrågan. För att öka intervjuernas interna 
validitet utformade vi intervjumallar som skickades till respondenterna. På så sätt fick de 
möjlighet att gå igenom intervjufrågorna i förväg och förbereda sina svar.  

Extern validitet avgörs av huruvida resultaten från undersökningen kan generaliseras utöver 
den konkreta undersökningen (Bryman & Bell 2013). För att uppnå en högre extern validitet 
har vi analyserat ett flertal landsting istället för ett enskilt fall. Samtliga landsting som 
redovisar enligt fullfonderingsmodellen har intervjuats, vilket ger oss en helhetsbild över hela 
fullfonderingsgruppen. Vidare har vi genomfört intervjuer med fyra landsting som använder 
sig av blandmodellen. Vi anser att de svar vi har fått är tillräckliga för att bilda oss en 
uppfattning om hur landstingen resonerar kring pensionsredovisningsfrågan. Detta visar att de 
fenomen vi observerat hos de intervjuade landstingen som tillämpar blandmodellen även kan 
förekomma hos andra landsting. Vi är dock är vi medvetna om att de åsikter respondenterna 
som intervjuats har inte behöver stämma överens med resterande landstings åsikter. 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet, det vill säga hur väl är undersökningen utförd och om det är 
lämpliga och pålitliga verktyg som använts för att mäta resultatet. Reliabiliteten är graden av 



10 
 

överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument (Olsson & Sörensen 2011) 
och är viktig vid en kvantitativ undersökning (Bryman & Bell 2013). 

Reliabiliteten i kvalitativa intervjuer bör ställas mot bakgrund av den unika situation som 
råder vid undersökningstillfället (Patel & Davidson 2011). Då vi utfört semistrukturerade 
intervjuer finns det risk för subjektiva tolkningar av respondenternas svar. Vi har försökt 
minska den risken genom att utforma tydliga frågor och dessutom spela in alla intervjuer för 
att ge möjlighet att kunna gå tillbaka och lyssna på materialet flera gånger om något är oklart.  

För jämförelserna av nyckeltal har landstingens egna beräkningar i årsredovisningarna 
använts. I ett fåtal fall då beräkningar inte funnits har vi gjort egna beräkningar utifrån de 
siffror som fanns tillgängliga i årsredovisningarna. Det är möjligt att landstingen har utfört 
sina beräkningar på ett annat sätt, vilket skulle kunna påverka undersökningens reliabilitet 
negativt. 

2.7.   Källkritik 

Svaren från enkätundersökningen hanterades anonymt, vilket bör stärkt respondentens vilja att 
svara sanningsenligt. Enkäten innehöll endast tolv frågor och frågorna hade korta 
formuleringar för att minska risken för att respondenten skulle tröttas ut eller ha svårt att 
minnas vad frågan handlade om (Trost 2001).  

Genom att ha en inledande kontakt med respondenten via e-post innan frågeformuläret 
skickades ut har vi minskat risken för att den besvarats av fel person. Vi kan dock ändå inte 
vara helt säkra på att rätt person svarat på enkäten, då vi inte själva varit på plats och sett det 
hela. 

För att minska risken för feltolkningar av intervjuerna har de spelats in och transkriberats. För 
att underlätta tolkningen av inspelningen, bör transkriptionen ske så fort som möjligt efter 
intervjun (Gillham 2008). Vi har därför transkriberat samma dag som intervjuerna 
utfördes. Vi är medvetna att intervjuer har en tendens att vara präglade av subjektiva 
bedömningar och egna åsikter och därför har vi försökt att vara objektiva vid analysen. Sju 
intervjuer har genomförts för att minska risken för att studien blir påverkad av den enskilde 
respondentens åsikter kring problemet. Det finns också en risk för att all relevant information 
om varje specifikt landsting inte har fångats upp.  

Till skillnad från i enkäten, som var anonym, kan respondenterna som intervjuats ha påverkats 
av det faktum att deras svar blir offentliga och därför utelämnat information. 

Vid användandet av sekundära källor finns risk för felaktigheter och partiskhet. För att minska 
risken för detta har vi använt oss av information från landstingens årsredovisningar, 
vetenskapliga artiklar, normgivare, myndigheter och offentliga publikationer. Den statistiska 
datan är inhämtad från SCB och SKL, vilket bör minska risken för felaktigheter i materialet.   

Vid utformandet av frågeformuläret har vi varit noga med att undvika tvetydiga och vinklade 
frågor, samt negationer, som kan bidra till att respondenterna missuppfattar frågorna. Innan 
enkäten skickades ut hade vi kontakt med respondenterna via e-post, för att kunna presentera 
vår undersökning och se till att rätt person svarar på frågeformuläret. I vissa fall har vi inte 
fått något svar från respondenten på det inledande e-mailet, vilket gjort att denne inte fått ta 
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del av enkäten. Om hela populationen hade svarat på enkäten finns det möjlighet att resultatet 
hade blivit annorlunda. Det stora bortfallet försämrar alltså både enkätundersökningens 
reliabilitet och externa validitet. Vi bedömer enkätundersökningens interna validitet som hög, 
då de frågor som ställts är relevanta för undersökningen. 
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3. Teoretisk referensram 
______________________________________________________________________ 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva och förklara modeller, teorier och begrepp som 
används för att förstå landstingens val av pensionsredovisningsmodell, samt tidigare 
forskning som är aktuell för denna studie. 
___________________________________________________________________________ 

3.1. Institutionell och positiv redovisningsteori 

Valet av redovisningsteori kan påverka hur redovisningspraxis ser ut i praktiken. Ett syfte 
med en teori är att förklara och prognostisera olika fenomen. När det handlar om redovisning, 
kan det tolkas som att teori kan användas för att förstå och förklara dels hur 
redovisningsreglerna ser ut och dels hur företag redovisar i olika situationer. I verkligheten 
styrs dock redovisningen även av regler som inte direkt kan härledas från mer övergripande 
teorier (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2007). 

I litteraturen om kommunal redovisning utgår författarna från två huvudteorier som 
kan beskriva de underliggande motiv som finns när valet av redovisningsregler ska förklaras. 
Dessa två huvudteorier är positiv redovisningsteori och en institutionell teori. 

Falkman och Tagesson (2008) använder de två teorierna i en undersökning om 
redovisningsstandarderna i svensk kommunalsektor, för att förklara konsekvenserna av 
lagstiftningen och de standarder som används. 

I en studie av Bergevärn, Mellemvik och Olson (1995) förklaras den institutionella teorin som 
en process av institutionaliseringen av normer från tre olika perspektiv. Utifrån det första ses 
den som en process av adaption. Alla organisationer är ett resultat av den individuella och 
omgivningens påverkan och begränsningar, de är alltså adaptiva.  

Det andra perspektivet innebär att institutionalisering ses som en process för att skapa en 
verklighet, och är baserad på idén om en gemensam verklighet, en konstruktion, skapad av ett 
samspel mellan människor. Huvudpunkten är att vissa handlingar upprepas över tiden och 
tilldelas liknande betydelse av allmänheten.  

Det tredje perspektivet ser institutionalisering som en uppställning av olika element. Med 
detta menas att organisationer anpassar sig till myter om omgivningen och kulturen för att få 
legitimitet, resurser, stabilitet och möjlighet att överleva. Genom att vända sig till experter kan 
exempelvis redovisningsnormer bli legitimerade. Det perspektivet visar att det finns tydliga 
gränser mellan redovisningsnormer och redovisningshandling. Enligt den normativa 
redovisningen måste organisationer följa utarbetade regler och krav för att erkännas som 
legitima och få stöd av omgivningen (Bergevärn, Mellemvik & Olson 1995). Systemet består 
av olika aktörer och intressen och är involverat i många aktiviteter. I teorin är det normerna 
som ska kontrollera redovisningspraxis, men i praktiken är det en process av anpassning till 
omgivningen. Orsaken är att redovisningspraxis alltid konfronterar kontexten den finns i, och 
den kan bara till en viss del regleras av normerna. Detta på grund av att konsekvenserna av 
normerna kan skilja sig ifrån normernas intentioner (Bergevärn, Mellemvik & Olson 1995). 
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Bergevärn et al. menar att det viktiga med den institutionella teorin är att normsystemet, 
praxis och redovisningskontexten interagerar med varandra. Det grundläggande antagandet är 
att redovisningsnormer bör styra redovisningspraxis, men samtidigt är redovisning ett socialt 
system som tenderar att utvecklas genom att anpassa sig till den kontext som den finns i. På 
det sättet blir redovisningssystemet inte bara påverkat genom de normer som finns, utan även 
av kontexten.   

Ett alternativ till den institutionella teorin är den positiva redovisningsteorin. Det är en 
ekonomisk teori som grundar sig i att alla individer handlar utifrån sitt eget intresse och egen 
nyttomaximering. Agentproblemet är nära förknippat med den positiva redovisningsteorin och 
finns i alla organisatoriska sammanhang, oavsett om de är kommersiella eller politiska. Det 
uppstår när agenternas och huvudmännens intressen skiljer sig åt. En positiv teori förutsätter 
att en interaktion mellan agenten och huvudmännen påverkar valet och användningen av 
redovisningsmetoder (Falkman & Tagesson 2008). Då den kommunala verksamheten inte är 
inriktad på vinstmaximering, finns det andra skäl till varför en blandmodell eller en 
fullfonderingsmodell används. Politiker måste ta hänsyn till vad deras väljare, tjänstemän och 
andra intressenter tycker för att ha chans att bli omvalda. Eftersom valet av 
redovisningsmodell påverkar resursfördelning kan politikernas intresse för att bli omvalda 
påverka redovisningspraxis och efterlevnad av redovisningsstandarder (Falkman & Tagesson 
2008). Vi utgår från att principalerna är de politiker som fattar beslut om vilken 
redovisningsmodell som ska användas. Agenterna är tjänstemännen som svarar för 
genomförandet av beslut som fattas av politikerna.  

I detta arbete har vi inte undersökt de möjliga konfliktsituationer som kan uppstå mellan 
agenten och principalen, utan teorin används för att förklara vilka underliggande faktorer som 
kan påverka valet av pensionsredovisningsmodell.  

För att sammanfatta diskursen om de positiva- och institutionella redovisningsteorierna, 
hänvisar Bergevärn et al. till Neu och Simmons, som menar att redovisningslitteratur är starkt 
beroende av en positiv redovisningsteori som kan förklara redovisningspraxis och ledningens 
beteende. Inom ramen för den offentliga sektorns redovisning har det teoretiska institutionella 
perspektivet setts som användbart för att förklara redovisningens utformning (Bergevärn, 
Mellemvik & Olson 1995). 

3.2. Kvalitativa egenskaper hos redovisningen 

En av redovisningens grundläggande egenskaper är kravet på jämförbarhet. Det ska vara 
möjligt för användarna att bilda en uppfattning om ett företags resultat och finansiella 
ställning utifrån redovisningen (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2007). Det betyder att det ska 
vara möjligt att jämföra det aktuella årets resultat med tidigare års resultat och att vara 
konsekvent med användandet av redovisningsprinciper. 

Kravet på jämförbarhet syftar även på att det ska vara möjligt att jämföra olika institutioner 
och organisationer med varandra. Det ska vara möjligt att jämföra den finansiella ställningen 
mellan alla Sveriges landsting och därför behövs det gemensamma regler för redovisningen, 
och i fall de skiljer sig åt ska det inte försvåra jämförbarheten. Faktumet att tre landsting 
använder sig av en fullfonderingsmodell och resterande arton av en blandmodell, komplicerar 
och kan försvåra sammanställningen av resultat. 
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Ett annat redovisningskrav är rättvisande bild. Ett sätt att tolka begreppet är enligt Brorström 
et al. (1998) att redovisningen ska vara korrekt. Den ska ske på objektiva grunder och de 
värden som finns i redovisningen ska motsvara den verkliga situationen. Ett mer vidgat 
perspektiv på rättvisande bild är att det handlar om att förmedla en adekvat bild. Med detta 
menar Brorstöm et al. (1998) att informationen som avlämnas inte bara ska vara korrekt, utan 
även vara av stort värde för informationsanvändarna. Värderingen ska ske på ett sådant sätt så 
att informationsanvändarna får ut största möjliga nytta av informationen. Den kommunala 
redovisningen hamnar i en fälla när det gäller rättvisande bild. I teorin ska kommuner och 
landsting från och med år 2000 redovisa pensionerna enligt blandmodellen. I praktiken 
förekommer det dock att vissa av dem använder en fullfonderingsmodell. På grund av att man 
enligt blandmodellen endast redovisar pensionsförpliktelser från och med 1998 i 
balansräkningen (RKR 2000), döljs stora summor. Vissa landsting anser att det inte 
återspeglar den verkliga ekonomiska ställningen, och väljer därför en fullfonderingsmodell 
som redovisar den totala pensionsskulden på balansräkningen.  

”Motivet för att redovisa på detta sätt är att ge en rättvisande bild av landstingets 
ekonomiska ställning för att inte riskera att kommande generationer ska 
belastas.” 

 (Landstinget i Östergötland 2013, s. 87-88).  

3.3.   God ekonomisk hushållning 

Enligt den nya kommunallagen (1991:900) som trädde i kraft den 1 januari 1992, ska alla 
kommuner och landsting följa så kallad god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 
sådan juridisk verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer (KL 8 kap, 1 §). Detta 
betyder att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. För verksamheten 
ska riktlinjer och mål anges som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För 
ekonomin ska det anges finansiella mål som bidrar till en god ekonomisk hushållning (KL 8 
kap, 5 §).  

En bedömning som regeringen gjorde i propositionen om en ny kommunallag 
(Civildepartementet 1991) visade dock att det inte var möjligt i praktiken att exakt ange vad 
som menas med begreppet. Varje kommun och landsting avgör sitt sätt att definiera vad god 
ekonomisk hushållning innebär. Det betyder att varje verksamhet inom lagstiftningens ramar 
själva väljer finansiella mål och vilken nivå dessa ska ligga på. Grunden kan utgöras av vilken 
politik som bedrivs och av den rådande ekonomiska situationen. En utgångspunkt kan vara att 
resultatet bör ligga i närheten av två procent av skatt och generella statsbidrag, men 
resultatnivån kan ligga både högre eller lägre beroende på det ekonomiska utgångsläget och 
andra lokala förutsättningar (SKL 2005). Kravet på god ekonomisk hushållning går parallellt 
med kravet på ekonomi i balans. 

3.4. Ekonomi i balans 

Kravet på att kommuner och landsting ska upprätta budget i balans återinfördes genom en 
ändring i kommunallagen år 1997 (SOU 2001:76). Syftet var att införa en tydlig minimigräns 
för det ekonomiska resultatet. Med detta menas att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Förslaget innebar att det inte längre skulle vara tillåtet att budgetera 
för och redovisa underskott i resultaträkningen (Donatella 2009). Om det redovisade resultatet 
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blir negativt, ska det negativa resultatet regleras inom de tre följande åren efter det att det 
redovisades (SFS 1991:900, 8 kap, 5 a § ). Från bestämmelsen om återställande av ett negativt 
resultat kan undantag medges om det föreligger synnerliga skäl1(SFS 1991:900, 8 kap, 5 b §). 

Ett krav på god ekonomisk hushållning och ekonomi i balans var en åtgärd för att stabilisera 
situationen i kommuner och landsting vars ekonomi drabbades av den djupa krisen under 
1990–talets första år. Det var ett sätt att göra den kommunala ekonomin mindre känslig mot 
svängningar i konjunkturen och syftade på att varje generation skulle ansvara för sina egna 
kostnader. Införandet av blandmodellen var ett sätt att hjälpa kommuner och landsting att 
klara av balanskravet. Det uppstod dock kritik från redovisningsprofessionen, som ifrågasatte 
blandmodellen och ansåg att den bröt mot god redovisningssed och bokföringsmässiga 
grunder (Donatella 2009). Det ledde till att en del av landstingen valde att redovisa sina 
pensionsförpliktelser enligt fullfonderingsmodellen och på så sätt bryta mot lagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Ett exempel på synnerliga skäl är om ett avsevärt eget kapital har byggts upp för att möta framtida behov. Ett 
annat exempel är om avyttring av anläggningstillgång har skett med därpå följande förlust. 
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4. Empiri 
__________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt kommer vi att presentera data som vi har samlat in genom intervjuer, en 
enkätundersökning, databaser och landstingens årsredovisningar. Vi har gjort en 
sammanställning av landstingens politiska majoritet i två tabeller för att kunna se om det 
finns ett samband mellan valet av redovisningsmodell och politisk styre. Vidare presenteras 
nyckeltalen i diagram för att tydligare visa skillnader i den ekonomiska ställningen bland 
landstingen, samt visa skillnader mellan soliditeten enligt fullfonderingsmodellen och 
blandmodellen. 
___________________________________________________________________________ 

4.1. Politisk majoritet 
Här kommer det presenteras två tabeller över samtliga landstings politiska majoritet efter 
valen 1998, 2002,2006 och 2010. Detta för att försöka se om det finns något samband mellan 
valet av redovisningsmodell och politiskt styre. 

Inför valet 2010 publicerade Kommunal Ekonomi en artikel där de åtta dåvarande 
riksdagspartierna gav sina åsikter kring om hela pensionsskulden, inklusive 
ansvarsförbindelsen, bör redovisas i kommunernas och landstingens balansräkningar. 
Vänsterpartiet ansåg att blandmodellen verkar hålla måttet, medan Moderaterna uppmuntrade 
kommuner att redovisa hela sina pensionsskulder. Folkpartiet och Centerpartiet uppgav att det 
skulle vara mer korrekt att redovisa hela pensionsskulden så långt det går, men att 
blandmodellen ändå är det mest realistiska sättet att redovisa på.  

Miljöpartiet tog inte ställning till frågan, även om de menade att det är viktigt med en 
heltäckande och rättvisande redovisning. Socialdemokraterna var öppna för en översyn av 
blandmodellen medan Kristdemokraterna inte kunde uttala sig i frågan förrän den utretts 
(Jerkert 2010). 

 I Tabell 1 presenteras politisk majoritet i samtliga landsting efter valen 2006 och 2010.  
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Tabell 1. Politisk majoritet för valen 2006 och 2010 

Landsting/region  Politisk 
majoritet (2006) 

Politisk majoritet 
(2010) 

Redovisningsmodell 

Stockholm  Alliansmajoritet Alliansmajoritet Blandmodell  
Uppsala  Alliansmajoritet Alliansmajoritet Blandmodell 
Södermanland Blocköverskridande 

majoritet (S, FP, 
MP) 
 

Blocköverskridande 
majoritet  
(S, FP, MP) 

Blandmodell  

Kronoberg  Alliansmajoritet Alliansmajoritet  Blandmodell 
Kalmar Vänstermajoritet Vänstermajoritet Blandmodell  
Gotland  Vänstermajoritet Blandmodell 
Blekinge  Vänstermajoritet Vänstermajoritet Blandmodell 
Halland  Alliansmajoritet Alliansmajoritet Blandmodell 
 Västra Götaland Blocköverskridande 

majoritet (S, C, FP) 
 

Vänstermajoritet Blandmodell 

Värmland  Vänstermajoritet Alliansmajoritet  Blandmodell 
Örebro  Vänstermajoritet Vänstermajoritet Blandmodell 
Västmanland Alliansmajoritet Vänstermajoritet Blandmodell  
Dalarna  Vänstermajoritet Vänstermajoritet Blandmodell 
Gävleborg  Blocköverskridande 

majoritet (S, C, MP) 
 

Blocköverskridande 
majoritet  
(S, C, MP) 

Blandmodell  

Västernorrland  Vänstermajoritet Alliansmajoritet Blandmodell  
Jämtland  Vänstermajoritet Vänstermajoritet  Blandmodell  
Västerbotten  Vänstermajoritet Vänstermajoritet  Blandmodell 
Östergötland Alliansmajoritet Alliansmajoritet  Fullfonderingsmodell 

(fr.o.m. 1998) 
Jönköping Alliansmajoritet Alliansmajoritet Fullfonderingsmodell 

(fr.o.m. 2008) 
Skåne Alliansmajoritet Alliansmajoritet Fullfonderingsmodell 

(fr.o.m. 2010) 
Norrbotten  Vänstermajoritet Vänstermajoritet Blandmodell  
 

Källa: SKL:s  databas, egen bearbetning 

Det är sammanlagt arton landsting som använder sig av blandmodellen. Tio av dessa styrs 
idag av vänsterblocket med Socialdemokraterna i majoritet. I sex av landstingen består den 
politiska majoriteten av allianspartier. Två landsting har en blocköverskridande majoritet. 

Samtliga landsting som redovisar enligt fullfonderingsmodellen styrs av allianspartierna. 
Enligt statistik från SKL blev det inget maktskifte efter valet 2006, utan de borgerliga 
partierna var i majoritet även då. Vid valet 2002 hade både Landstinget i Östergötland, 
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Landstinget i Jönköpings län och Region Skåne ett styre med Socialdemokraterna i majoritet 
(Valmyndigheten 2002).  

I Tabell 2 presenteras politisk majoritet från valen 1998 och 2002 för samtliga landsting. Då 
Alliansen inte bildades förrän 2004 (Alliansen 2013), presenteras den politiska majoriteten 
efter det parti som hade flest mandat i respektive landsting. M står för Moderata 
samlingspartiet och S står för Socialdemokraterna.  

Tabell 2. Politisk majoritet för valen 1998 och 2002 

 
Landsting/Region  

 
Politisk majoritet 

 
Redovisningsmodell 

1998 2002  
Stockholm M S Blandmodell 
Uppsala S S Blandmodell 
Södermanland S S Blandmodell 
Kronoberg S S Blandmodell 
Kalmar S S Blandmodell 
Gotland S S Blandmodell 
Blekinge S S Blandmodell 
Halland S S Blandmodell 
Västra Götaland S S Blandmodell 
Värmland S S Blandmodell 
Örebro S S Blandmodell 
Västmanland S S Blandmodell 
Dalarna S S Blandmodell 
Gävleborg S S Blandmodell 
Västernorrland S S Blandmodell 
Jämtland S S Blandmodell 
Västerbotten S S Blandmodell 
Östergötland S S Fullfonderingsmodell 
Jönköping S S Blandmodell 
Skåne S S Blandmodell 
Norrbotten S S Blandmodell 

 
Källa: SCB:s databas, egen bearbetning 

 

4.2. Nyckeltalsjämförelser 
Här kommer vi presentera en tabell med en sammanställning av landstingens soliditet både 
enligt blandmodellen och fullfonderingsmodellen. Syftet är att först ge en bild av landstingens 
ekonomiska ställning enligt den lagstadgade blandmodellen och sedan visa den egentliga 
ekonomiska ställningen.  

I Figur 1 presenteras alla landstings soliditet enligt bland- och fullfonderingsmodellen för år 
2012. De gröna staplarna representerar soliditet enligt blandmodellen. Det betyder att den 
ansvarsförbindelse som avser pensionerna intjänade före 1998 inte belastar balansräkningen 
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och således inte tas med vid soliditetsmåttets beräkning2.  De rosa staplarna representerar 
soliditet enligt fullfonderingsmodellen, vilket betyder att ansvarsförbindelsen är inräknad. Det 
har vi gjort genom att flytta upp ansvarsförbindelsen och summera med avsättningar för 
pensioner. 
Figur 1. Soliditet enligt blandmodellen och fullfonderingsmodellen 

 
Källa: Egen illustration 

Här ser vi att den starkaste soliditeten enligt blandmodellen uppvisas av de två landsting som 
använder sig av en fullfonderingsmodell: Landstinget i Östergötland med en soliditet på 56 
procent och Landstinget i Jönköpings län med 51 procent. Det tredje landstinget som 
tillämpar en fullfonderingsmodell är Region Skåne och de uppvisar en negativ soliditet på -2 
procent, vilket är den lägsta soliditeten av alla landsting. 

De flesta landsting som använder sig av blandmodellen har en positiv soliditet. Det är bara 
Landstinget Dalarna som har en negativ soliditet på -1 procent. Den genomsnittliga soliditeten 
för alla landsting är 30,6 procent. 

Alla landsting uppvisar dock en negativ soliditet enligt fullfonderingsmodellen. Den 
genomsnittliga soliditeten för alla landsting är -54,7 procent. 

                                                           
2 Hur soliditet beräknas redovisar vi i Bilaga 2, enligt både blandmodell och fullfonderingsmodell. Samt i Bilaga 
1 presenteras en tabell som visar alla landstings soliditet enligt blandmodellen och fullfonderingsmodellen. 
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Landstinget i Östergötland och Landstinget i Jönköpings län har en soliditet på -5 procent 
respektive -5,8 procent, vilket är den högsta soliditeten enligt fullfonderingsmodellen. Region 
Skåne uppvisar en låg soliditet på -86 procent. Landstinget Dalarna uppvisar en soliditet på    
-146 procent, vilket är den lägsta av alla landsting. 

4.3. Intervju 

Sju intervjuer har genomförts med ekonomiansvariga i sju landsting. Tre av dessa avser 
landsting som tillämpar en fullfonderingsmodell och resterande fyra redovisar enligt 
blandmodellen. Intervjuerna genomfördes under december 2013. Resultatet från intervjuerna 
presenteras landsting för landsting och sammanfattas under olika rubriker, vilka är lika för 
alla landsting. Detta för att ge en sammanställning och underlätta läsningen och förståelsen av 
materialet samt för att vara konsekventa i presentationen av svaren. 

4.3.1. Västra Götalandsregionen 
Informationen i detta avsnitt kommer från SKL, Västra Götalandsregionens årsredovisningar, 
samt från en telefonintervju den 4 december med finanschef Lars Hillerström.  
 
Västra Götalandsregionen bildades 1999 av Landstinget i Älvsborg, Landstinget Skaraborg, 
Bohuslandstinget och sjukvården i Göteborg (Västra Götalandsregionen 2013). Regionen 
består av 49 kommuner och populationen uppgick vid slutet av 2011 till 1 590 604 invånare, 
vilket innebar en ökning på 10 307 personer (SKL 2012). Regionskatten är 11,13 procent 
(Västra Götalandsregionen 2013). 

Västra Götalandsregionen tillämpar blandmodellen och resultatet för 2012 var positivt med 
821 miljoner kronor. Det justerade balanskravsresultatet uppgick till 805 miljoner kronor. 
Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen var 18 procent och inklusive ansvarsförbindelsen 
uppgick den till -68 procent (Västra Götalandsregionen 2013). 

Redovisning 
Innan LKR infördes 1998, togs pensionsåtagandet inte upp i balansräkningen, utan 
redovisades som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen på samma sätt som regionen 
gör idag. Idag redovisas pensionsskulden enligt blandmodellen, vilket innebär att pensioner 
som tjänats in före 1998 inte tas upp som en skuld eller avsättning, utan redovisas som en 
ansvarsförbindelse. År 2006 valde dock regionen att delvis frångå lagen och göra en extra 
avsättning om 500 miljoner kronor till pensioner för att kunna möta de framtida 
utbetalningarna. Detta var möjligt eftersom regionen då hade gott om pengar och visade ett 
överskott på 737 miljoner kronor (Regionkansliet 2007). Enligt finanschef Lars Hillerström 
var regionen inställd på att fortsätta göra avsättningar till pensionsskulden, men under de 
följande åren fanns inte tillräckligt med ekonomiska resurser för att kunna fortsätta på samma 
nivå. 

Huvudregeln är att om inget annat är bestämt så är det blandmodellen som gäller. Därför 
menar Hillerström att blandmodellen inte kräver ett särskilt beslut och om det ändå skulle 
räknas som ett, så skulle det vara ett tjänstemannabeslut. Då fullfonderingsmodellen är en 
avvikelse från blandmodellen kräver den däremot ett särskilt beslut.  
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Han anser att de landsting som tillämpar fullfonderingsmodellen får problem med att förklara 
för sina politiker vad som är kostnader, intäkter och årets resultat och menar att tjänstemännen 
måste hjälpa politikerna att förstå detta. Landstingen som tillämpar fullfonderingsmodellen får 
problem med detta, vilket i sin tur medför problem för Västra Götalandsregionen. 

Enligt Hillerström är blandmodellen den mest lämpliga redovisningsmodellen, men att det 
dock beror på hur man ser på redovisningsmodellen över huvud taget. Regionen 
marknadsvärderar inte sina tillgångar, vilket är det som gäller i Sverige idag. 

Han anser att fullfonderingsmodellen egentligen är en väldigt bra modell. Den innebär att man 
ska marknadsvärdera en skuld, som pensionsskulden, vilket är väldigt stora belopp för 
regionen. Tillgångssidan i balansräkningen marknadsvärderas dock inte. För Västra 
Götalandsregionen innebär det framför allt att deras stora fastighetsinnehav värderas till 
bokfört värde. Hillerström menar att om det finns en post som ständigt är marknadsvärderad 
och övriga poster inte är det, så blir redovisningen väldigt haltande. Om man ska tillämpa 
fullfonderingsmodellen tycker han att man måste marknadsvärdera både tillgångssidan och 
skuldsidan, annars är det bättre att använda blandmodellen. 

Hillerström hävdar att om man är lite driven som ekonom ser man vad pensionsåtagandet är, i 
och med att hela ansvarsförbindelsen är synlig och alltid är rätt värderad, samt att det 
förmånsbaserade intjänandet finns med i balansräkningen. Vilken av de två modellerna man 
än använder, kan man med bägge hela tiden få fram pensionsskuldens storlek. Båda 
modellerna är lika rättvisande, men man får flytta siffrorna lite. Alla siffror finns egentligen 
med om man hittar rätt. 

Han anser att en fördel med blandmodellen är att resultatet blir jämnare. Pensionsåtagandet 
redovisas väldigt öppet, både årets intjänade pensioner, årets utbetalningar och den RIPS-
ränteförändring som skett under året. 

Att tillämpa fullfonderingsmodellen ger enligt Hillerström stora skillnader i redovisningen, 
vilket kan bli svårt att förklara pedagogiskt för politikerna och medborgarna. Det är 
exempelvis svårt att förklara RIPS-ränteförändringarna som slår rakt in i bokföringen med 1,4 
miljarder kronor under 2013. Blandmodellen ger en pedagogisk fördel och är därför att 
föredra. 

Ekonomi 
I årsredovisningen för 2012 beskrivs god ekonomisk hushållning som att landstinget ska ha en 
“ekonomisk styrka som ger handlingsutrymme för framtiden” (Västra Götalandsregionen 
2013, s. 32). 
Hillerström menar att ansvarsförbindelsen inte är svår att hantera, men att årets intjänade 
pensioner däremot är betydligt svårare. De pengarna återlånar i princip alla landsting till sina 
egna investeringar. Årets intjänade pensioner bör enligt honom egentligen avsättas till riktiga 
pengar i en pensionsfond. 

Hillerström anser att finansieringsfrågan just nu inte är något stort problem för de flesta 
landstingen, då det finns tillräckligt mycket tillgångar för att kunna finansiera årets 
pensionsåtaganden. På 10-15 års sikt kan åtagandet i balansräkningen däremot bli ett problem, 
eftersom utgifterna då kommer bli stora. Han menar att det inte dröjer lång tid innan årets 
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utbetalda pensioner kommer vara större än årets intjänande, eller åtminstone balanseras mot 
intjänadet. När man når dit börjar man få problem, men då det ligger 10-15 år framåt i tiden 
får de som bestämmer då avgöra hur det ska hanteras. Själv tycker han att man är inne på en 
farlig väg då man inte avsätter riktiga pengar till årets intjänade pensioner. 

Rättvisande bild 
Hillerström menar att rättvisande bild handlar om att redovisa årets kostnader och intäkter på 
rätt år och att på lång sikt kunna visa var regionen står och dess ekonomiska styrka. 
Årsredovisningen ska totalt ge en förklaring på vad som har hänt under året och ta med alla 
årets kostnader och intäkter i resultaträkningen. Balansräkningen ska visa de långsiktiga 
ekonomiska styrkorna och svagheterna. 
Han menar att det inte är korrekt att påstå att hela pensionsskulden inte redovisas med 
blandmodellen, då det trots allt inom linjen finns en ansvarsförbindelse. Så länge man 
redovisar rätt har man ändå alltid med pensionsåtagandet inom ansvarsförbindelsen. 

Jämförbarhet 
Hillerströms åsikt är att om alla redovisningsregler tillämpas lika i alla landsting så får man 
fram en rättvisande bild, vilket också handlar om jämförbarhet. Så länge man redovisar lika i 
alla lägen spelar valet av redovisningsmodell mindre roll. Det är viktigt att följa god 
redovisningssed och om alla gör lika är det möjligt att jämföra alla landsting med varandra.  

4.3.2. Jämtlands läns landsting 
Informationen i detta avsnitt kommer från SKL, Jämtlands läns landstings årsredovisningar, 
samt från en telefonintervju den 5 december med landstingets finanschef Annika Jonsson.  

Jämtlands län består av landskapen Jämtland och Härjedalen, men även mindre delar av 
Hälsingland och Ångermanland (Jämtlands läns landsting 2006). Länet hade 126 299 invånare 
vid slutet av 2011 och befolkningen hade under året minskat med 392 personer (SKL 2012). 
Landstingets skattesats är 10,85 procent (Jämtlands läns landsting 2012). 

Landstinget tillämpar blandmodellen och resultatet för år 2012 var -92,1 miljoner kronor och 
det justerade balanskravsresultatet var -81,5 miljoner kronor. Soliditeten enligt blandmodellen 
uppgick till 32,4 procent och med hela ansvarsförbindelsen inräknad uppgick den till -83,4 
procent (Jämtlands läns landsting 2013). 

Redovisning 
Innan LKR infördes 1998 redovisade landstinget pensionsskulden som en långfristig skuld, 
vilket gav ett negativt eget kapital. 
Idag redovisar landstinget pensionsåtagandet enligt blandmodellen. Jonsson säger att valet att 
använda blandmodellen var ett tjänstemannabeslut. SKL, som på den tiden kallades 
Landstingsförbundet, gick ut och sade att pensionerna skulle redovisas enligt den nya 
blandmodellen, vilket landstinget då gjorde. 

År 2008 lade centerpolitikern Bernt Söderman en motion till landstingsfullmäktige om 
redovisning av ansvarsförbindelsen i bokslutet. I motionen skrev han att Jämtlands läns 
landsting bör övergå till att redovisa även ansvarsförbindelsen i nästa (2009) års bokslut. 
Motiveringen var att enligt de gällande reglerna redovisar man ett årsbokslut som inte visar 
det verkliga ekonomiska läget i landstinget. Han menade att fler och fler kommuner och 
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landsting överger denna modell och tar in även ansvarsförbindelsen i bokslutet. Detta skulle 
ge ett sämre, men mer rättvist resultat (LS/16/2008). Motionen avslogs därför att man ansåg 
att de regler som fanns skulle följas tills de eventuellt blev ändrade. 

Jonsson menar att det kan finnas en politisk skiljelinje i frågan och att allianspartierna är mer 
positiva till att använda fullfondering och ger Södermans motion som exempel. I Jämtlands 
läns landsting är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i majoritet. 

Jonsson anser att en nackdel med blandmodellen är att förändringarna i ansvarsförbindelsen 
inte kommer in i resultaträkningen, vilket gör att man kan tro att landstinget kan ha lite lägre 
vinster och resultat än vad man egentligen borde. Landstinget kan ha positiva resultat, men 
det skulle krävas mycket högre resultat om ansvarsförbindelsen hade funnits med i 
balansräkningen. Detta på grund av att den har ökat under vissa år. Ansvarsförbindelsen kan 
öka med 60-70 miljoner kronor på ett år, vilket skulle innebära att landstinget behövt ha ett 
resultat som var 60-70 miljoner kronor högre det året än vad man hade. Hon menar att detta 
kan leda till att man får ett falskt förtroende om att man har en bättre ekonomi än vad man 
egentligen har. 

På grund av ökad livslängd och att räntan stiger, har ansvarsförbindelsen de senaste åren 
börjat minska i storlek samtidigt som pensionskostnaderna börjat öka kraftigt. Jämtlands läns 
landsting har enligt Jonsson haft alldeles för låga resultat och inte avsatt något stort eget 
kapital för att möta de ökande pensionskostnaderna. 

Jonsson ser dock logiken i att blandmodellen infördes 1998. Om hela pensionsskulden varit 
kvar i balansräkningen hade det blivit så stora kostnader att det hade krävts enorma resultat 
varje år, vilket skulle innebära att landstingen hade behövt göra stora besparningar i 
verksamheten. Hon menar att detta gäller största delen av landstings- och kommunsektorn. 
Man såg inte någon bättre lösning på problemet, men pedagogiskt är det ett problem att det 
ser ut som att landstingen har en bättre ekonomi än vad de har. 

Jonsson ser mest fördelar med fullfonderingsmodellen. Med den går det att utläsa precis hur 
stora resultat verksamheten behöver för att bygga upp ett tillräckligt stort eget kapital att 
använda den dag då pensionsutbetalningarna ökar kraftigt. Dessutom ger den en rättvisande 
bild av landstingens ekonomiska ställning. 

Ekonomi 
I årsredovisningen för 2012 beskrivs att: 

“God ekonomisk hushållning handlar om att uppnå en långsiktigt hållbar 
ekonomisk utveckling, som ger handlingsberedskap infor framtiden och 
garanterar att inte kommande generationer behöva betala för det som en 
tidigare generation förbrukat. För att varje generation själv ska kunna bära 
kostnaderna för den service som den konsumerar måste verksamheten bedrivas 
med överskott. Det ekonomiska resultatet behöver vara tillräckligt stort för att 
rymma både pensionsskuldsökningen, stigande investeringar och dessutom vara 
en buffert för oförutsedda kostnader och förändringar i skatteintäkterna.” 

(Jämtlands läns landsting 2013, s. 41). 
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Landstinget har haft svårt att uppnå god ekonomisk hushållning, då nettokostnaderna ökat 
snabbare är nettointäkterna de senaste fem åren (Jämtlands läns landsting 2013). 

Jonsson menar att de ekonomiska fördelar man kan se med blandmodellen är att det blir 
lättare att uppnå balanskravet, vilket var anledningen till att den infördes. Samtidigt menar 
hon att man skjuter problemen på framtiden eftersom det inte byggs upp någon tillräckligt stor 
reserv. 

Jämtlands läns landsting når inte balanskravet trots att de redovisar enligt blandmodellen. 
Med fullfonderingsmodellen skulle det varit ännu svårare. Om fullfonderingsmodellen 
infördes, hävdar Jonsson att landstinget inte hade klarat av att uppnå balanskravet ett enda år 
under de senaste 10-15 åren. 

Hon menar att valet av redovisningsmodell kan bero på hur stark ekonomi landstinget har, och 
att de landsting som använder fullfondering har mycket pengar avsatta och flera miljarder i 
värdepapper som ger bra avkastning. De har även inflyttning till regionen och en kontrollerad 
ekonomisk utveckling. Då kan man klara av att uppnå balans trots fullfondering. 

Jämtlands läns landsting har en mindre mängd pengar i kassan för att finansiera 
pensionsskulden, men det har inte byggts upp något stort ekonomisk kapital för detta. De 
utbetalningar som avser ansvarsförbindelsen blir löpande kostnader, vilket de enligt Jonsson 
inte skulle blivit om man använt en fullfonderingsmodell. 

Det enda sättet för att hantera kraftigt ökade pensionskostnader när man inte tillämpar en 
fullfonderingsmodell och byggt upp ett eget kapital är att tillåta ett mycket lägre eller negativt 
eget kapital under de år då pensionskostnaderna ökar. Jonsson menar att om 
fullfonderingsmodellen använts från början och hela skulden därmed funnits i 
balansräkningen, hade den ökat under 10-20 år, för att ungefär nu börja minska. Det hade 
inneburit att man hade kunnat göra utbetalningar utan att sänka resultatet särskilt mycket. 
Detta på grund av att mycket av minskningen av ansvarsförbindelsen inte hade blivit någon 
kostnad, utan endast en minskning av skulden, vilket hade varit mycket enklare att hantera. 

Jonsson anser att det hade varit bra om man haft fullfonderingsmodellen från början, men 
menar att det skulle vara farligt att övergå till fullfondering nu, om man använt blandmodellen 
länge. En övergång till fullfonderingsmodellen skulle innebära en “gratis” minskning av 
pensionskostnaderna och man skulle inte ha behövt spara lika mycket som nu. Landstinget 
skulle då minskat det egna kapitalet ännu mer. Hon anser därför att fullfonderingsmodellen 
inte är något alternativ för Jämtlands läns landsting. 

Rättvisande bild 
Jonsson anser inte att blandmodellen ger en rättvisande bild eftersom förändringen av 
ansvarsförbindelsens storlek inte kommer med i resultaträkningen. För den som inte är väldigt 
insatt i området kan det vara svårt att förstå pensionsåtagandets verkliga storlek. De 
skickligaste och kunnigaste politikerna begriper hur pensionsskulden fungerar, men inte alla. 
Däremot är hon övertygad om att de landsting som har valt fullfondering har gjort det för att 
ge en mer rättvisande bild av den ekonomiska ställningen, vilket hon personligen håller med 
om. Ett problem för alla landsting är dock att de måste följa de regler som ställts upp oavsett 
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om de gillar dem eller inte, vilket i första hand är anledningen till att Jämtlands läns landsting 
redovisar enligt blandmodellen. 

Jämförbarhet 
Att vissa landsting redovisar sina pensionsåtaganden enligt en annan modell kan ställa till 
med problem när det handlar om jämförbarheten, anser Jonsson. De landsting som använder 
fullfonderingsmodellen brukar dock redovisa enligt både fullfonderingsmodellen och 
blandmodellen, vilket gör att det inte blir några större problem när landsting ska jämföras med 
varandra. 

4.3.3. Landstinget i Jönköpings län 
Informationen i detta avsnitt kommer från SCB, SKL, Landstinget i Jönköpings läns 
årsredovisningar, samt från en telefonintervju den 5 december med ekonomidirektör Stefan 
Schoultz.  

Jönköpings län består av tretton kommuner och hade vid slutet av 2011 en befolkningsmängd 
på 337 896 invånare. Befolkningsmängden hade under året ökat med 1030 personer (SKL 
2012). Landstingsskatten uppgår till 10,66 procent (Landstinget i Jönköpings län 2013). 

Landstinget i Jönköpings län tillämpar fullfonderingsmodellen. Resultatet för 2012 var 371,1 
miljoner kronor och soliditeten -6 procent. Om blandmodellen tillämpats skulle resultatet 
uppgått till 276 miljoner kronor och soliditeten till 51 procent, vilket ger landstinget en 
relativt god soliditet. Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen har förbättrats sedan 2008, 
medan den enligt blandmodellen har sjunkit från 56 procent år 2008 till 51 procent år 2012 
(Landstinget i Jönköpings län 2013). 

Redovisning 
I årsredovisningen för 2012 skrivs att:     

“Landstinget har från och med årsredovisningen 2008 beslutat införa en mer 
rättvisande pensionsredovisning, så kallad fullfondering.”  

(Landstinget i Jönköpings län 2013, s.101). 

Landstinget i Jönköpings län började redovisa enligt fullfonderingsmodellen 2008. Att införa 
ett fullfonderingssystem började diskuteras redan i början av nittiotalet, men i landstinget 
fanns starka kopplingar till landstingsförbundet, som motsatte sig fullfonderingssystemet. Det 
fanns därför ingen annan möjlighet än att redovisa enligt blandmodellen, uppger Stefan 
Schoultz. Däremot lades resultatmål i den interna styrningen som utgick från redovisning med 
fullfonderingsmodell, även om blandmodellen användes i praktiken. 

Utgångspunkten i diskussionerna om varför fullfonderingsmodellen skulle användas var 
viljan att redovisa “rätt” och ta ansvar för de kostnader man har och bedriva den ekonomiska 
politiken efter detta. 

År 2006 byttes den politiska majoriteten i landstinget ut från en blocköverskridande majoritet 
med Socialdemokraterna som det största partiet, till en borgerlig majoritet (Se Bilaga 3). 
Tidigt 2008 togs ett politiskt beslut att börja redovisa enligt fullfonderingsmodellen och det 
bestämdes då även att fullfondering skulle tillämpas fullt ut i budgeten för 2009. 
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Schoultz menar att bytet av den politiska majoriteten gjorde det gångbart att redovisa fullt ut 
enligt fullfonderingsmodellen. Politikerna var i princip eniga om beslutet. Eftersom 
landstinget redan hade en finansiell målsättning som täckte in en fullfondering, var det inte 
svårt att sedan gå vidare till att använda fullfonderingsmodellen. Då blev det även lättare att 
förklara det överskott som landstinget hade. Det enda argumentet för att behålla 
blandmodellen var att övergången till fullfonderingsmodellen skulle strida mot lagen. 
Lösningen på detta problem blev att redovisa enligt blandmodellen längst bak i 
årsredovisningen. 

Schoultz anser att det inte finns några fördelar med blandmodellen. Han menar att den skjuter 
pensionsåtagandet på framtiden och att den ger en felaktig bild av verkligheten. År 1998, när 
den infördes, var den kanske det enda som var möjligt, men han anser att man idag borde 
kunna redovisa “rätt” överallt. 

Han menar att beskattningsrätten har gjort att kommuner och landsting tillåtits att skjuta 
problemen på framtiden, för att dessa sedan skulle lösas med beskattningsrätten. Om alla 
landsting från början hade sett till att ha ett skattetak som motsvarade årets pensionskostnad, 
skulle pensionsskulden inte varit något problem. 

Schoultz säger att det åtminstone fram tills nu inte gett några ekonomiska fördelar att redovisa 
enligt fullfonderingsmodellen. Att använda blandmodellen skulle belastat resultaträkningen 
mindre än vad fullfonderingsmodellen gör.                   

Han menar däremot att vi nu är inne i brytpunkt där utbetalningarna börjar bli större än 
intjänandekostnaderna och värdesäkringarna, vilket i praktiken innebär att de landsting som 
tillämpar blandmodellen kommer få en högre resultaträkningskostnad än de som använder 
fullfonderingsmodellen. Detta skulle tala för att fler landsting skulle vilja gå över till ett 
fullfonderingssystem, men då de inte sparat pengar innan, finns inte tillräckligt med 
finansiella tillgångar för en övergång. Han tror även att det kan finnas politiska vinningar, 
eftersom blandmodellen fram tills nu har gjort det lättare att hantera ekonomin för dagen, då 
kostnaderna som behövt finansieras har varit mindre. 

Då Landstinget i Jönköpings län i praktiken tillämpat ett fullfonderingssystem länge, har de 
hunnit bygga upp finansiella tillgångar för att finansiera pensionsåtagandet. Utbetalningarna 
räknas med fullfonderingssystemet som en amortering på en skuld, vilket gör att landstingets 
resultaträkning inte belastas. 

Ekonomi 
I årsredovisningen för 2012 beskriver landstinget god hushållning som att:  

“Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en 
finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten utan skattehöjning. 
Offentliga medel används för att skapa värde för medborgarna genom god 
hushållning.”  

(Landstinget i Jönköpings län 2013, s. 14).  

Att behålla en styrka i ekonomin som kännetecknas av långsiktighet och uthållighet ingår i 
landstingets övergripande mål om god hushållning. De skriver vidare att varje generation ska 
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bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och konsumerar. En bedömning 
om god hushållning uppnåtts, görs genom att jämföra verksamhetens utveckling med de mål 
som landstingsfullmäktige ställt upp, samt att jämföra verksamhetens resultat med 
landstingssektorn i övrigt (Landstinget i Jönköpings län 2013). 

I slutet av åttiotalet tog Landstinget i Jönköpings län upp en finansiell målsättning om att 
investeringar skulle egenfinansieras, vilket innebar att landstinget skulle behöva ha ett resultat 
som tillsammans med avskrivningar täcker investeringsprogrammet. Detta innebär även att 
landstinget inte gör några internlån av pensionspengar, vilket kräver ett överskott som täcker 
både pensionsåtagandet och investeringar. 

Schoultz säger att landstinget inte behöver låna till investeringar, då investeringsvolymen är 
relativt jämn och att lån till investeringar i praktiken bara leder till att man lånar till 
amorteringar, vilket inte skapar något finansiellt utrymme. Han menar att detta är den främsta 
orsaken till landstingets goda finansiella ställning. 

Han säger också att fullfonderingsmodellen har varit dyrare än blandmodellen, men att vi nu 
snart når en brytpunkt, då förhållandet blir det motsatta. Då Landstinget i Jönköpings län 
tillämpat ett fullfonderingssystem i sin styrning under lång tid, har de byggt upp finansiella 
tillgångar. I kombination med att utbetalningarna för pensionerna redovisas som en 
amortering av en skuld, gör det att resultaträkningen inte belastas. 

Rättvisande bild 
Schoultz menar att rättvisande pensionsredovisning innebär att landstinget tillämpar RIPS-
systemet, vilket han anser är de bästa pensionstekniska beräkningarna. Utifrån det redovisas 
kostnaderna och skulden på ett rättvisande sätt, vilket innebär att det varje år redovisas en 
intjänandekostnad i resultaträkningen och även en värdesäkring av hela pensionsåtagandet. 

Jämförbarhet 
Schoultz menar att begreppet jämförbarhet i landstingssektorn och ekonomin innebär att det 
är ett sätt att värdera till exempel ett landstings ekonomiska ställning, kostnader per invånare 
eller kostnader för en viss verksamhet. I de sammanhangen är det viktigt att redovisningen är 
jämförbar och det uppstår ett problem om en stor post som pensionsskulden inte redovisas på 
ett likartat sätt. För att kunna få en jämförelse mellan landstingen redovisar Landstinget i 
Jönköpings län i vissa lägen sina värden enligt blandmodellen till SKL. 

4.3.4. Landstinget i Östergötland  
Informationen i detta avsnitt kommer från Landstinget i Östergötlands årsredovisningar, samt 
från en telefonintervju den 9 december med landstingets ekonomidirektör Mikael Borin.  

 
Landstinget i Östergötland består av 13 kommuner och vid slutet av 2011 hade länet 431 075 
invånare. Under året hade befolkningen ökat med 1433 personer (SKL 2012). 
Landstingsskatten är 10,92 procent (Landstinget i Östergötland 2013).   

Landstinget tillämpar fullfonderingsmodellen och resultatet år 2012 uppgick till 268 miljoner 
kronor, med en soliditet på -5 procent. Med blandmodellen skulle resultatet varit 340 miljoner 
kronor och soliditeten hade uppgått till 56 procent. Det justerade balanskravsresultatet 
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uppgick till 267 miljoner kronor med fullfonderingsmodellen och 339 miljoner kronor med 
blandmodellen (Landstinget i Östergötland 2013). 

Redovisning 

”Landstinget i Östergötland har beslutat att redovisa enligt full fondering […]  
Motivet för att redovisa på detta sätt är att ge en rättvisande bild av landstingets 
ekonomiska ställning för att inte riskera att kommande generationer ska 
belastas”. 

(Landstinget i Östergötland 2013, s. 87-88).  

Innan LKR infördes, redovisade Landstinget i Östergötland pensionsåtagandena enligt en 
fullfonderingsmodell, på samma sätt som de gör idag. Landstinget ändrade inte sin 
redovisning när lagen infördes, utan fortsatte med fullfondering. Enligt Mikael Borin har 
landstinget redovisat på det sättet sedan början av nittiotalet. Innan dess användes en annan 
redovisningsmodell bland landstingen och den kommunala sektorn. 

Att övergå till blandmodellen har inte varit aktuellt för landstinget. Det diskuterades mycket 
kring det när LKR infördes, men på grund av att landstinget ville redovisa pensionsåtagandet 
på ett rättvisande sätt, blev det aldrig någon diskussion om att tillämpa blandmodellen. Frågan 
om att införa fullfonderingsmodellen togs först upp på tjänstemannanivå och beslutades sedan 
i landstingsfullmäktige. 

Borin tror inte att det finns något samband mellan den politiska majoriteten och valet av 
redovisningsmodell, åtminstone inte för Landstinget i Östergötland. Under tiden då 
fullfonderingen använts har olika politiska majoriteter styrt och alla har varit för en 
fullfonderingsmodell. 

Borin ser inga större fördelar av att redovisa enligt blandmodellen. Han menar att det kan ha 
funnits en kortsiktig ekonomisk fördel med blandmodellen, då den varit billigare än 
fullfonderingsmodellen. Problemet uppstår dock när pensionerna ska betalas ut och pengarna 
inte finns reserverade, vilket kräver belastningar i resultatet eller besparingar i verksamheten. 
Borin menar att blandmodellen bara ger en imaginär bild av en bra ekonomi. Någon som inte 
är kunnig inom redovisning kan ha svårt att förstå hur ansvarsförbindelsen avseende 
pensioner ska hanteras, då den bara redovisas som en not i balansräkningen. Detta ger en bild 
av att soliditeten för en del landsting ligger på 50-60 procent, fast den i själva verket är 
negativ. 

Han ser bara fördelar med fullfonderingsmodellen. Den ger en rättvisande redovisning och 
gör det möjligt att utläsa både landstingets ekonomiska ställning och årliga resultat efter att 
man har avsatt för pensioner. 

Ekonomi 
Ekonomiskt sett har fullfonderingsmodellen under en lång tid kostat mer än blandmodellen. 
Landstinget har fått avsätta mer resurser för att täcka pensionsskulden än vad man skulle gjort 
om blandmodellen användes. Landstinget i Östergötland har avsatt pengar till 
pensionsskulden varje år. Detta har skapat en god likviditet och bidragit till landstingets 
positiva ekonomiska resultat och ställning. 
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Fullfonderingsmodellen har dessutom, enligt Borin, gett en medvetenhet om att det finns 
framtida åtaganden som måste täckas, dels pensioner och dels att det måste göras 
återinvesteringar i fastigheter och medicinteknisk utrustning. Landstinget har länge har haft 
som finansiellt mål att alltid ha ett överskott på 2 procent. Han menar att detta har bidragit till 
att Landstinget i Östergötland har en förhållandevis god ekonomisk ställning jämfört med 
andra landsting. 

I årsredovisningen för 2012 skriver Landstinget i Östergötland att god ekonomisk hushållning 
innebär att:  

“De finansiella målen ska vara uppfyllda och därutöver ska landstinget uppnå 
goda verksamhetsresultat”. 

(Landstinget i Östergötland 2013, s. 8).  

Trots att landstinget har ett positivt resultat som uppgår till minst två procent av 
verksamhetens nettokostnad, uppnås inte kravet på god ekonomisk hushållning helt under 
2012. Detta på grund av en obalans mellan kostnader och intäkter i produktionsenheternas 
ekonomiska resultat. Värderingen av det ekonomiska resultatet är dock restriktiv med tanke 
på att landstinget redovisar enligt fullfonderingsmodellen (Landstinget i Östergötland 2013). 

Rättvisande bild 
Rättvisande bild i förhållande till pensionsredovisningen, betyder för Mikael Borin att man 
tydligt kan se i både resultaträkningen och balansräkningen att det görs årliga avsättningar till 
pensionerna. Då hela pensionsskulden tas upp i balansräkningen kan man se alla förpliktelser 
som landstinget har. Detta framgår inte lika tydligt enligt blandmodellen, som redovisar en 
ansvarsförpliktelse i en not, vilken inte tas upp i balansräkningen. 

Jämförbarhet 
Borin menar att jämförbarhet inom landstingssektorn innebär att kunna göra jämförelser 
mellan olika landsting i exempelvis finansiella nyckeltal som soliditet och likviditet. För att 
följa lagen, redovisar landstinget även resultatet enligt blandmodellen i sin officiella 
årsredovisning, men hela den ekonomiska styrningen utgår från fullfonderingsmodellen. På så 
sätt möjliggörs jämförbarhet med andra landsting. 

4.3.5. Region Skåne 
Informationen i detta avsnitt kommer från Region Skånes årsredovisningar, SKL och en 
telefonintervju den 9 december med chefcontroller Åke Andersson.  

 
Region Skåne består av 33 kommuner och hade vid slutet av 2011 ett invånarantal på 1 252 
933 personer. Befolkningen hade under året ökat med 9 604 invånare (SKL 2012). 
Skattesatsen ligger på 10,39 procent (Region Skåne 2013). 

Region Skåne tillämpar fullfonderingsmodellen och resultatet år 2012 var -292 miljoner 
kronor. Soliditeten uppgick till -86 procent. Med blandmodellen skulle resultatet varit -170 
miljoner kronor och soliditeten hade uppgått till -2,2 procent. I balanskravsberäkningen 
beräknas pensionskostnaderna enligt blandmodellen och det justerade balanskravsresultatet 
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var -255 miljoner kronor (Region Skåne 2013). Regionen införde fullfonderingsmodellen 
2010 och då var soliditeten enligt blandmodellen 2 procent (Region Skåne 2011).  

Redovisning 
I Region Skånes årsredovisning för år 2009 skrivs att:   

“I samband med regionfullmäktiges novembermöte togs beslut om att Region 
Skåne från och med 2010 ska redovisa pensionsåtagandet enligt så kallad 
fullfonderingsmodell […] Fullfonderingsmodellen ger en mer rättvisande bild 
av både resultat och ekonomisk ställning jämfört med blandmodellen.” 

 (Region Skåne 2010, s.70). 

Sedan 2010 tillämpar Region Skåne fullfonderingsmodellen, vilket innebär att 
pensionsskulden redovisas som en avsättning istället för en ansvarsförbindelse. Åke 
Andersson berättar att diskussioner om att övergå till fullfonderingsmodellen började under 
åren 2008-2009, i samband med att Landstinget i Jönköpings län införde fullfondering. Ett av 
argumenten för att införa fullfonderingsmodellen var att den ansågs ge en mer rättvisande 
redovisning. När ansvarsförbindelsen börjar minska ger fullfonderingsmodellen även lägre 
kostnader på sikt. Diskussionerna om övergången började på tjänstemannanivå och frågan 
lyftes sedan till politiken. 

Beslutet om att byta redovisningsmodell var politiskt och den politiska majoriteten bestod då 
av de borgerliga partierna och Miljöpartiet. Det fanns ingen opposition mot förslaget, utan att 
alla var eniga om beslutet (Regionstyrelsen 2009, § 321 - 365). 

Andersson ser inga direkta fördelar med blandmodellen, förutom att den uppfyller lagens 
krav. 

Ekonomi 
På grund av att fullfonderingsmodellen infördes, påverkades resultatet år 2010 positivt med 
575 miljoner kronor (Region Skåne 2011). Andersson anser att det inte finns något samband 
mellan regionens ekonomiska ställning och valet av redovisningsmodell. 

I årsredovisningen för 2012 beskriver Region Skåne sin definition av god ekonomisk 
hushållning: 

“Det är uttalat att Region Skånes resurser skall användas kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt i verksamheten. Budgetprocessen ska bidra till en effektiv 
styrning med budgetdisciplin och en budget i balans. I budgeten anges inriktning 
för utvecklingen under den kommande planperioden. Budget och flerårsplan ska 
ligga till grund för Region Skånes strategiska och konkreta arbete och ska ytterst 
leda till att våra skattemedel används på ett effektivt sätt. När verksamheten 
bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt uppnås en god ekonomisk 
hushållning. En förutsättning är tydliga mål.” 

(Region Skåne 2013, s. 14). 

Vidare beskrivs att Region Skånes ekonomiska politik har en långsiktigt stark ekonomi som 
mål, där det fleråriga perspektivet är viktigare än de enskilda räkenskapsåren. 
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De två finansiella mål som ställdes upp för 2012 var resultatmål och utdebiteringsmål. 
Resultatmålet innebär att resultatet för varje år minst ska vara i balans och utdebiteringsmålet 
innebär att regionens skattesats ska vara lägre än riksgenomsnittet, med en ambition att 
undvika skattehöjningar. 

Region Skånes justerade resultat enligt balanskravsberäkningen är negativt, vilket innebär att 
resultatmålet inte uppnås. Utdebiteringsmålet uppnås däremot, då skattesatsen är 68 öre lägre 
än riksgenomsnittet på 11,07 kronor per skattekrona (Region Skåne 2013). 

Regionen har inga förvaltade pensionsmedel utan återlånar hela pensionsskulden (Region 
Skåne 2013). 

Rättvisande bild 
Anderssons uppfattning om begreppet rättvisande bild är att det innebär att alla tillgångar och 
skulder redovisas i balansräkningen och han menar att detta inte görs med blandmodellen. 

Jämförbarhet 
Andersson menar att jämförbarheten inte försämras av att Region Skåne och två andra 
landsting redovisar enligt fullfonderingsmodellen, så länge man ser till att jämföra samma 
modeller med varandra. Jämförbarheten underlättas också genom att Region Skåne även 
redovisar sitt resultat enligt blandmodellen. 

4.3.6. Norrbottens läns landsting 
Informationen i detta avsnitt kommer från SKL, Norrbottens läns landstings årsredovisningar, 
samt från en telefonintervju den 16 december med landstingets redovisningschef Lena 
Lundberg.  

Norrbottens län består av 14 kommuner, och vid slutet av 2011 bodde 248 545 invånare i 
länet. Befolkningen hade då minskat med 64 personer under året (SKL 2012). 
Landstingsskatten är 10,18 procent (Norrbottens läns landsting 2013). 

Norrbottens läns landsting tillämpar blandmodellen och resultatet för år 2012 var 176 
miljoner kronor. Det justerade balanskravsresultatet var 169 miljoner kronor. Soliditeten 
uppgick till 43 procent. Om fullfonderingsmodellen använts, hade den istället uppgått till -46 
procent (Norrbottens läns landsting 2013). 

Redovisning 
Mellan åren 1990 och 1998 fanns hela pensionsskulden med i balansräkningen. Före 1990 
fanns varken någon skuld eller ansvarsförbindelse i balansräkningen och det fanns inte heller 
några pensionsskuldsberäkningar. Kostnaden bokfördes först då det var dags att betala ut 
pensionen. 

Idag redovisar landstinget pensionsåtagandena enligt blandmodellen, då man enligt Lena 
Lundberg vill följa de lagar och rekommendationer som finns. Valet av redovisningsmodell 
var ett tjänstemannabeslut. Diskussioner om att införa fullfonderingsmodellen har förekommit 
på tjänstemannanivå och sedan lyfts till politiken. Lundberg menar dock att frågan inte varit 
stor eller aktiv.  
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Lundberg anser att fullfonderingsmodellen, till skillnad från blandmodellen, visar hur 
verkligheten ser ut och ger en mer rättvisande bild. Utbetalningarna från ansvarsförbindelsen 
börjar nu öka och med fullfonderingsmodellen hade det varit pedagogiskt lättare att förklara. 
En nackdel med fullfonderingsmodellen är dock att den är mer känslig för de 
ränteförändringar som påverkar pensionsskuldens storlek. Då det mesta bokas direkt mot eget 
kapital, slår förändringarna hårdare mot resultatet. En annan nackdel med 
fullfonderingsmodellen är att det inte är den som lagen föreskriver. 

Ekonomi 
God ekonomisk hushållning innebär för Norrbottens läns landsting att ha en ekonomi i balans. 
Ett mål inom stark ekonomi är följande: 

”Landstinget ska ha en god hushållning, både ur ett finansiellt och 
verksamhetsmässigt perspektiv, för att behålla en stark ekonomi som 
kännetecknas av långsiktighet och uthållighet”.  

(Norrbottens läns landsting 2013, s. 34).  

Idag finns det enligt Lundberg inga ekonomiska fördelar med blandmodellen, snarare tvärtom. 
Anledningen till detta är att pensionsutbetalningarna ökar och med fullfonderingsmodellen 
skulle dessa utbetalningar inte påverka resultatet i samma utsträckning.  

Lundberg berättar att landstinget inte har någon exakt plan för hur pensionsskulden ska 
finansieras, men att de har satt undan pengar för att möta utbetalningarna, dock inte fullt ut. 
Utbetalningarna från ansvarsförbindelsen tas från resultatet varje år.  

Rättvisande bild 
Lundberg anser att rättvisande bild innebär att redovisningen ska visa hur verkligheten ser ut. 
Hon anser att blandmodellen inte gör detta, eftersom ansvarsförbindelsen ligger utanför 
balansräkningen. Av denna anledning håller hon även med kritikerna som menar att 
blandmodellen strider mot god redovisningssed. Hon tror att de främsta anledningarna till att 
vissa landsting redovisar enligt fullfonderingsmodellen är att den ger en mer rättvisande bild 
och är pedagogiskt lättare att förklara.  

Jämförbarhet 
För Lundberg innebär begreppet jämförbarhet dels att man ska kunna jämföra den egna 
verksamheten mellan olika år för att få en uppfattning om hur den fungerar, men även att 
kunna jämföra landstingen med varandra. Då är det viktigt att landstingen redovisar på samma 
sätt. I nuläget anser hon inte att det är några problem att vissa landsting redovisar enligt 
fullfonderingsmodellen, eftersom de även skickar in sin statistik till SKL enligt 
blandmodellen. Det finns då alltså två sammanställningar, en som visar redovisningen enligt 
blandmodellen och en som visar den enligt fullfonderingsmodellen, vilket gör jämförelser 
möjliga. 

4.3.7. Landstinget Sörmland 
Informationen i detta avsnitt kommer från SKL, SCB, landstingets årsredovisningar och en 
telefonintervju den 16 december med landstingets redovisningschef Susanne Gårdö. 
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Södermanlands län består av nio kommuner och vid slutet av 2011 hade länet 272 563 
invånare. Befolkningen hade under året ökat med 1825 personer (SKL 2012). Skattesatsen 
ligger på 10,17 procent (Landstinget Sörmland 2013). 

Landstinget Sörmland tillämpar blandmodellen och resultatet för år 2012 var 81 miljoner 
kronor. Det justerade balanskravsresultatet var 57,2 miljoner kronor, vilket innebar att det 
föregående årets negativa balanskravsresultat återställts (Landstinget Sörmland 2013). 
Soliditeten uppgick till 29 procent (SCB 2013, Tabell 2a). Om hela ansvarsförbindelsen tagits 
upp i balansräkningen enligt fullfonderingsmodellen skulle soliditeten uppgått till -53 procent 
(Figur 1).  

Redovisning 
Landstinget Sörmland redovisar pensionsåtagandet enligt blandmodellen sedan 1996. Innan 
dess fanns skulden helt bokförd i balansräkningen. Susanne Gårdö anser att blandmodellen 
fungerar bra i brist på någon annan, enhetlig redovisningsmodell. Då lagen kräver redovisning 
enligt blandmodellen, måste de landsting som tillämpar fullfonderingsmodellen göra två 
redovisningar, en enligt blandmodell och en annan enligt fullfonderingsmodell. Hon menar då 
att en av fördelarna med blandmodellen är att man endast behöver upprätta en redovisning. 

Gårdö tror att valet att redovisa enligt en fullfonderingsmodell handlar om att ge en mer 
rättvisande bild av den ekonomiska ställningen, men att de landsting som tillämpar 
fullfonderingsmodellen samtidigt kan ha haft tydliga finansiella mål för att finansiera ett fullt 
pensionsåtagande. 

Hon berättar vidare att det för två till tre år sedan gjorts analyser i Landstinget Sörmland om 
vilka konsekvenser ett byte av redovisningsmodell skulle medföra. Tjänstemännen som 
utförde analysen kom fram till att det mest lämpliga alternativet var att fortsätta använda 
blandmodellen och politikerna ställde sig bakom det beslutet. 

Ekonomi 
För Landstinget Sörmland innebär god ekonomisk hushållning en god, balanserad 
måluppfyllelse av olika strategiska mål. Landstinget har strategiska mål ur ett 
medborgarperspektiv, miljöperspektiv, ekonomiskt perspektiv och process- och 
förnyelseperspektiv. God ekonomisk hushållning innebär att ha en balanserad måluppfyllelse 
av samtliga strategiska mål. Enligt ekonomiperspektivet är målet att resultatet ska uppgå till 
två procent av skatter och generella statsbidrag sett över en fyraårsperiod.  

Gårdö menar att en övergång till fullfonderingsmodellen idag skulle innebära lägre kostnader 
och mindre resultatpåverkan för landstinget, men samtidigt skulle det krävas ett högre 
resultatmål för att få utrymme för de utbetalningar som då skulle vara skuldförda. Att behöva 
ha ett resultat som är betydligt högre än vad balanskravet kräver skulle vara svårt att förklara 
pedagogiskt. 

För att finansiera pensionsskulden har landstinget avsatt likvida medel till en 
pensionsförvaltning som motsvarar den summa som finns bokförd i balansräkningen. Hänsyn 
tas till utbetalningarna från ansvarsförbindelsen när den ekonomiska planen revideras varje år. 
Utbetalningarna läggs in i flerårsplanerna och ska finansieras inom respektive års resultat. 
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Rättvisande bild 
När det handlar om rättvisande bild anser Gårdö att fokus ska ligga på resultaträkningen och 
man ska följa vissa principer för att kunna se utvecklingen över tid och kunna göra analyser. 
Hon menar att det kan vara svårt att få en rättvisande bild med blandmodellen om man som 
läsare inte är insatt i området. Balansräkningen blir inte heller rättvisande enligt 
blandmodellen.  

Även om hela pensionsskulden hade redovisats i balansräkningen, skulle det inte gett en 
rättvisande bild på grund av att balansräkningens tillgångssida inte får marknadsvärderas. 
Exempelvis får landstingets finansiella tillgångar inte värderas upp till marknadsvärde. Gårdö 
anser visserligen att fullfonderingsmodellen ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska 
ställningen än vad blandmodellen gör, men att blandmodellen är det som per definition är god 
redovisningssed idag. 

Jämförbarhet 
Jämförbarhet innebär enligt Gårdö att man kan jämföra dels den egna redovisningen över tid 
och att kunna jämföra sig med andra, liknande enheter. Hon menar att blandmodellen 
förenklar jämförelser mellan landstingen. De landsting som valt att tillämpa 
fullfonderingsmodellen gör det inte på ett enhetligt sätt, utan förändringar i 
beräkningsmodellen korrigeras på olika sätt i olika landsting. 

Trots detta så anser hon inte att jämförbarheten mellan landstingen försvåras särskilt mycket 
av att tre landsting tillämpar fullfonderingsmodellen, med tanke på att de även gör en 
redovisning enligt blandmodellen. 

4.4. Enkätundersökning 
Här presenteras resultatet från enkätundersökningen. Resultatet visas i diagram för att ge en 
lättöverskådlig bild av svaren.  

Undersökningen omfattade hela populationen. Av 21 landsting fick vi dock endast svar från 
10, vilket innebär att resultatet inte kan ses som representativt för hela populationen. Vi fick 
svar från alla tre landsting som använder sig av fullfonderingsmodellen och från sju landsting 
som redovisar enligt blandmodellen. 

På frågan ”Hur togs beslutet att redovisa enligt den aktuella modellen”, ville vi få fram 
information om beslutet att införa den aktuella redovisningsmodellen var politiskt eller ett 
tjänstemannabeslut. Tre respondenter svarade att det var ett tjänstemannabeslut och fem 
svarade att det var ett politiskt beslut. En respondent uppgav att beslutet var lagstiftat. De tre 
landsting som använder en fullfonderingsmodell svarade att beslutet var politiskt. 

På frågan ”Har pensionsredovisningsfrågan diskuterats i landstingets politiska ledning under 
de senaste två åren?”, svarade sex respondenter att frågan inte är aktuell medan tre svarade 
att frågan har diskuterats och landstinget kommer fortsätta redovisa enligt blandmodellen. En 
respondent svarade att frågan har diskuterats och att landstinget kommer fortsätta redovisa 
enligt fullfonderingsmodellen. 

Åtta av tio tillfrågade ansåg att frågan om pensionsredovisning inte behöver tas upp oftare, 
medan resterande två istället ansåg att den bör tas upp oftare. 
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I enkätundersökningen hade vi ett antal påståenden med flera svarsalternativ och 
respondenterna skulle välja det som bäst stämde överens med deras uppfattning. Nedan 
redovisas resultaten i diagram. 

 

 

 

 

 
Åtta respondenter ansåg att blandmodellen inte är en bra modell för redovisning av 
pensionsskulden. Resterande respondenter höll endast delvis med om påståendet. 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Blandmodellen är en bra modell för att redovisa pensionsskulden 
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Hälften av respondenterna ansåg att fullfonderingsmodellen bör användas istället för 
blandmodellen. Fyra höll delvis med om påståendet, medan en respondent inte höll med alls. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3. Fullfonderingsmodellen bör användas i stället för blandmodellen 



37 
 

 
 

 
 

 
 
Åtta respondenter ansåg att blandmodellen 
inte ger en rättvisande bild av landstingens ekonomiska ställning. En respondent ansåg att 
påståendet stämde delvis, och en annan ansåg att påståendet stämde helt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Blandmodellen ger en rättvisande bild av landstingens ekonomiska ställning 
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Sju respondenter tyckte att fullfonderings-modellen ger en rättvisande bild av landstingens 
ekonomiska ställning. Två instämde delvis och en instämde inte alls. 
 
På frågan om landstinget har uppnått balanskravet under 2012 svarade åtta respondenter att de 
har gjort det, medan två uppgav att de inte hade det. 

Sex av tio respondenter ansåg att pensionsskuldens påverkan på landstingets ekonomi är 
betydande, men att skulden är hanterbar. En respondent ansåg att påverkan är stor och tre  
tyckte att skulden har liten påverkan. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 5. Fullfonderingsmodellen ger en rättvisande bild av landstingens ekonomiska ställning 
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5. Analys  
__________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt kommer vi att analysera den insamlade empirin utifrån studiens teoretiska 
referensram. Först kommer vi förklara valet av pensionsredovisningsmodell utifrån två 
redovisningsteorier: den institutionella och den positiva redovisningsteorin. Vidare kommer 
vi att jämföra hur landstingen förhåller sig till redovisningens kvalitativa egenskaper, såsom 
rättvisande bild, jämförbarhet och god ekonomisk hushållning med ekonomi i balans. 

___________________________________________________________________________ 

5.3. Institutionell och positiv redovisningsteori 

Idag styrs den kommunala redovisningen av kommunallagen (1991:900) och lagen om 
kommunal redovisning (1997:614), samt av rekommendationer från Rådet för Kommunal 
Redovisning.  

5.3.1. Den institutionella teorin 

De förändringar som sker kan i många fall förklaras utifrån den institutionella teorin. 
Institutionalisering kan ses som en process av adaption till verkligheten och utformas utifrån 
omgivningens krav. Den kommunala redovisningen var inte reglerad fram till 1998 då LKR 
infördes. Med tiden uppstod ett större behov av ökad likformighet i redovisningspraxis inom 
den kommunala sektorn. LKR (1997:614) infördes som en följd av ett ökat behov av en 
gemensam och mer tydlig redovisning. 

Utifrån den institutionella teorin utvecklas ett normsystem, praxis och redovisningskontexten 
i linje med varandra. Kravet på ekonomi i balans var en lösning till de stora skulder som 
kommuner och landsting hade. Redovisning enligt blandmodellen lagstadgades för att 
balanskravet lättare skulle kunna uppnås.  

Detta sätt att redovisa väckte stor kritik från yrkesverksamma. Det är normerna som ska 
kontrollera och styra utformningen av redovisningspraxis, men i praktiken är det svårt att 
komma fram till ett gemensamt beslut som är bra för alla. 18 av sammanlagt 21 landsting 
följer normerna och redovisar enligt blandmodellen. Alla intervjuade landsting som tillämpar 
blandmodellen hävdade att de gör detta för att följa lagen och de rekommendationer som 
finns. Annika Jonsson från Jämtlands läns landsting ansåg att man i första hand måste följa de 
regler som finns, oavsett om man gillar dem eller inte. 

Tre landsting har valt att frångå utarbetad redovisningspraxis. Landstinget i Östergötland var 
det första landstinget som stred mot lagens föreskrifter. I intervjun med landstingets 
ekonomidirektör Mikael Borin fick vi veta att landstinget inte ändrade sin redovisningsmodell 
när lagen infördes, utan fortsatte att redovisa enligt en fullfonderingsmodell på grund av att de 
ansåg att den gav en mer rättvisande bild än blandmodellen.  

Landstinget i Jönköpings län övergick till fullfonderingsmodellen år 2008, medan Region 
Skåne gjorde det 2010. Motiveringarna till bytet av redovisningsmodell var att blandmodellen 
strider mot god redovisningssed, inte ger en rättvisande bild av landstingens ekonomiska 
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ställning, samt att man ska ta ansvar för de kostnader man har och bedriva den ekonomiska 
politiken efter detta.  

Landstinget i Östergötlands ekonomidirektör Mikael Borin sade: 

”För oss gör det 100 till 150 miljoner i resultatförsämring per år. Vi ansågs 
väl som en udda fågel, men nu börjar fler och fler inse den potentiella risk man 
byggt in i systemet och lägger högre resultatkrav.” 

 (Wikstrand 2005, s. 10).  

Avsteg från lagens föreskrifter har gjorts utifrån en egen bedömning av den ekonomiska 
situationen, principer och kriterier för redovisning, i syfte att förbättra sin redovisning. 

5.3.2. Positiv redovisningsteori 

En tolkning av den positiva redovisningsteorin är att den grundar sig i att alla individer 
handlar utifrån sitt eget intresse och egen nyttomaximering. Den kommunala verksamheten är 
inte inriktad på vinstmaximering, vilket gjorde att vi fick leta efter andra skäl till varför en 
blandmodell eller fullfonderingsmodell används. En av möjliga förklaringar kunde vara 
politikernas intresse att bli omvalda. Utifrån den information vi fick från intervjuerna och 
enkätundersökningen kom vi fram till att beslutet att införa fullfonderingsmodellen är 
politiskt, men införandet av blandmodellen kunde antingen baseras på politiska beslut eller 
tjänstemannabeslut. I flera fall hade inget direkt beslut tagits, utan övergången till 
blandmodellen var endast en anpassning till lagens krav. Några av de ekonomichefer som 
intervjuats hävdade att en del politiker inte riktigt förstår hur pensionsredovisningen fungerar. 
Lars Hillerström, finanschef i Västra Götalandsregionen menade att tjänstemännen måste 
hjälpa politikerna att förstå redovisningen.  

Landstinget i Östergötlands finanschef Mikael Borin och Stefan Schoultz från Landstinget i 
Jönköpings län upplevde att den dåvarande socialdemokratiska regeringen som styrde 1998 
var negativt inställd till fullfonderingsmodellen. I Östergötland har dock alla politiska 
majoriteter varit positivt inställda till att använda fullfonderingsmodellen och då den infördes 
var Socialdemokraterna det största partiet. Borin ansåg dock att det numera är det individuella 
landstingets förutsättningar som avgör valet av redovisningsmodell snarare än politisk 
majoritet.  

Alla landsting som använder fullfonderingsmodellen har dock allianspartierna i majoritet. 
Jämtlands läns landstings finanschef Annika Jonsson menade att de partier som är mest 
positiva till redovisning enligt fullfonderingsmodellen är allianspartierna. Landstinget i 
Jönköpings län tyckte tidigt att pensionerna skulle redovisas enligt fullfonderingsmodellen, 
men den dåvarande relationen till Landstingsförbundet gjorde detta omöjligt. När 
allianspartierna fick majoritet i valet 2006, menade Schoultz att det blev gångbart att redovisa 
”rätt” fullt ut. 

I artikeln i Kommunal Ekonomi visade allianspartierna en mer positiv inställning till 
fullfondering än vänsterblocket, även om Socialdemokraterna var öppna för en översyn av 
blandmodellen (Jerkert 2010). 
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Tidigare har blandmodellen varit billigare än fullfonderingsmodellen, men nu nås snart en 
brytpunkt där utbetalningarna blir större än inbetalningarna. De landsting som redovisar enligt 
blandmodellen får då högre kostnader än de som tillämpar fullfonderingsmodellen. Samtliga 
landsting som tillämpar fullfonderingsmodellen menar att den nu börjar ge lägre kostnader än 
blandmodellen. Av de fyra landsting som intervjuats som redovisar enligt blandmodellen 
uppgav tre att den tidigare varit billigare än fullfonderingsmodellen, men att utvecklingen nu 
går åt det motsatta hållet.  

En övergång till fullfonderingsmodellen skulle ge lägre kostnader, men samtidigt kräva ett 
högre resultat. För flera av landstingen skulle detta bli problematiskt.  

5.4. Kvalitativa egenskaper hos redovisningen 

5.4.1. Jämförbarhet 

Sundgren, Nilsson och Nilssons (2007) definition av begreppet jämförbarhet innebär det att 
det ska ge en möjlighet för användarna att bilda sig en uppfattning om, i det här fallet, 
landstingens resultat och finansiella ställning utifrån redovisningen. Det ska vara möjligt att 
jämföra det aktuella årets resultat med resultat från tidigare år och valet av 
redovisningsprincip ska vara konsekvent. Jämförbarhet innebär också att det ska finnas 
möjlighet att jämföra olika institutioner och organisationer med varandra, vilket i det här fallet 
innebär att det ska gå att jämföra alla Sveriges landsting med varandra. 

Den teoretiska utgångspunkten i empirin är det faktum att vissa landsting avviker från den 
föreskrivna blandmodellen försämrar redovisningens krav på jämförbarhet. Alla som 
intervjuades menade att jämförbarheten mellan landstingen försämrades på grund av att alla 
inte använder sig av samma redovisningsmodell. Ingen av de intervjuade ansåg dock att 
jämförbarheten mellan landstingen försämrades i någon större utsträckning, eftersom de 
landsting som tillämpar fullfonderingsmodellen även upprättar en redovisning enligt 
blandmodellen.  

I Landstinget i Östergötland och Landstinget i Jönköpings läns årsredovisningar gick att 
utläsa att redovisningen enligt blandmodellen finns i syfte att följa lagens krav. Region Skåne 
beskriver det inte på samma sätt, men en redovisning enligt blandmodellen finns med i 
årsredovisningen.  

5.4.2. Rättvisande bild 

För att redovisningen ska ge en rättvisande bild måste de värden som redovisas motsvara den 
verkliga situationen. Redovisningen ska förmedla en adekvat bild av den ekonomiska 
ställningen och informationen som lämnas in ska vara korrekt (Brorström et al. 1998). 

Enligt LKR (1997:614) ska kommuner och landsting redovisa sina pensionsåtaganden enligt 
blandmodellen. Denna modell blev kritiserad redan från de första dagarna då den trädde i 
kraft. Den största kritiken riktade sig mot att modellen stred mot god redovisningssed och inte 
gav en rättvisande bild av den ekonomiska ställningen. Även om bara 10 av 21 landsting 
svarade på enkäten, kunde vi se en hög enighet om detta. Åtta av respondenterna ansåg att 
blandmodellen inte ger en rättvisande bild av den ekonomiska ställningen. Sju respondenter 
tyckte däremot att fullfonderingsmodellen ger en rättvisande bild.  
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Fem av tio respondenter ansåg att fullfonderingsmodellen bör användas istället för 
blandmodellen, medan fyra delvis höll med om detta. Utifrån det kan vi utesluta att de 
landsting som använder sig av blandmodellen är nöjda med den. Alla landsting som redovisar 
enligt fullfonderingsmodellen ansåg att den bör användas istället för blandmodellen.  

Genom studien av årsredovisningar kunde vi se att strävan efter att ge en rättvisande bild var 
den viktigaste orsaken till att frångå blandmodellen. Då det inte finns någon bestämd 
definition av begreppet rättvisande bild, ställde vi en fråga om detta i intervjuerna. 
Respondenterna hade olika uppfattningar om begreppets innebörd. En gemensam nämnare 
bland fyra av landstingen som intervjuades var att rättvisande bild innebär att balansräkning 
och resultaträkning är tydliga och att hela pensionsskulden redovisas i balansräkningen. 

Finanschef Hillerström i Västra Götalandsregionen menade däremot att rättvisande bild 
handlar om att visa de långsiktiga ekonomiska styrkorna och svagheterna i landstinget och att 
matcha kostnader och intäkter till rätt år. Han ansåg inte att blandmodellen ger en mindre 
rättvisande bild än fullfonderingsmodellen eftersom att hela pensionsskulden redovisas, även 
om den inte finns med i den formella balansräkningen. Trots att ansvarsförbindelsen går att 
utläsa i årsredovisningen även med blandmodellen tyckte flera respondenter att den inte ger 
en rättvisande bild, bland annat på grund av att många inte är tillräckligt insatta i redovisning 
för att förstå hur pensionsskulden och ansvarsförbindelsen fungerar. Landstingens 
ekonomiska ställning kan då framstå som bättre än vad den egentligen är. Med blandmodellen 
låg soliditeten i genomsnitt på 30,6 procent, men enligt fullfonderingsmodellen uppvisade alla 
landsting en negativ soliditet. Medelvärdet uppgick till -54,7 procent. 

Västra Götalands finanschef och Landstinget Sörmlands redovisningschef ansåg visserligen 
att redovisningen av pensionsskulden blir mer rättvisande med fullfonderingsmodellen, men 
med tanke på att balansräkningens tillgångssida inte marknadsvärderas uppnås ändå inte en 
helt rättvisande bild. 

5.4.3. God ekonomisk hushållning med ekonomi i balans 

Enligt kommunallagen (1991:900) ska alla kommuner och landsting följa god ekonomisk 
hushållning. Någon exakt definition av vad god ekonomisk hushållning innebär finns inte, 
utan varje landsting väljer själva hur de ska definiera begreppet. 1997 infördes ett balanskrav, 
vilket dock inte är likställt med god ekonomisk hushållning, utan endast ett minimikrav. 
Balanskravet innebär att det inte är tillåtet att budgetera för ett underskott. 

Av 21 landsting och regioner har fem inte uppnått balanskravet under 2012. Region Skåne är 
den enda av dessa som använder fullfonderingsmodellen. Övriga två landsting som använder 
fullfonderingsmodellen har relativt god ekonomi och hög soliditet jämfört med andra 
landsting. 

Landstingens egna definitioner av god ekonomisk hushållning skiljer sig åt, men en 
gemensam nämnare är att ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. Region Skåne menar att det 
fleråriga perspektivet är viktigare än enskilda räkenskapsår. 

Både Jämtlands läns landsting och Landstinget i Jönköpings län menar att en viktig del av god 
ekonomisk hushållning är att varje generation ska ta ansvar för sina egna kostnader. 
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För Landstinget i Östergötland innebär god ekonomisk hushållning att kunna uppfylla de 
finansiella målen och ha goda verksamhetsresultat. 

Soliditet visar den långsiktiga betalningsförmågan och förmågan att överleva trots tillfälliga 
motgångar eller förluster. Vi sammanställde alla landstings soliditet enligt balansräkningen 
och hur soliditeten skulle sett ut om fullfonderingsmodellen använts. Om landstingen 
redovisar pensioner intjänade innan 1998 enligt blandmodellen, hamnar en stor skuld utanför 
balansräkningen. Detta förbättrar soliditeten och bilden av den ekonomiska ställningen. De 
flesta landstings soliditet ligger över 30 procent enligt blandmodellen och endast Landstinget 
Dalarna och Region Skåne uppvisar en negativ soliditet. Enligt fullfonderingsmodellen 
uppvisar alla landsting en negativ soliditet. Landstinget Dalarna uppnår med 
fullfonderingsmodellen en soliditet på -146 procent, vilket är den lägsta av alla landsting. I 
genomsnitt ligger soliditeten enligt fullfonderingsmodellen på  -54,7 procent. 
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6. Slutsatser och fortsatt forskning 
___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt besvaras uppsatsens frågeställningar och slutsatser dras. Vidare ges  förslag 
på fortsatt forskning. 
___________________________________________________________________________ 

6.1.  Slutsatser 

Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka varför vissa landsting valt att frångå 
rådande lagstiftning gällande pensionsredovisningen, samt hur jämförbarheten påverkas av att 
olika modeller används. Vi ville ta reda på vilka faktorer som ligger bakom beslutet att 
tillämpa fullfonderingsmodellen och undersöka landstingens egentliga finansiella ställning.  

 
• Alla tre landsting som redovisar enligt fullfonderingsmodellen hävdar att den 

främsta orsaken till att de gör detta är att ge en rättvisande pensionsredovisning, 
vilket framkom av deras årsredovisningar och från intervjuer med 
ekonomiansvariga. Genom intervjuerna framkom även att fullfonderingsmodellen 
nu börjar ge ekonomiska fördelar. Tidigare var blandmodellen billigare för 
landstingen, men när utbetalningarna från ansvarsförbindelsen börjar bli större än 
intjänandekostnaderna blir förhållandet det motsatta. Fullfonderingsmodellen 
medför då lägre kostnader än blandmodellen. I Region Skånes fall medförde 
övergången till fullfonderingsmodellen en ökning av resultatet. 

 
• Samtliga landsting som redovisar enligt fullfonderingsmodellen har allianspartier i 

politisk majoritet. Allianspartierna har även i en intervju med Kommunal 
Redovisning och enligt flera respondenter uppvisat en mer positiv inställning till 
fullfonderingsmodellen än vänsterblocket. För Landstinget i Jönköpings län blev 
det möjligt att börja redovisa enligt fullfonderingsmodellen först efter att 
allianspartierna blivit politisk majoritet.  

    Det finns dock ett flertal landsting med alliansmajoritet som redovisar enligt 
blandmodellen, vilket gör att politisk majoritet inte kan vara den enda orsaken till 
valet av redovisningsmodell. Utifrån vår undersökning kan vi dra slutsatsen att det 
kan finnas ett samband mellan politisk majoritet och valet av redovisningsmodell. 
Enbart den politiska majoriteten kan dock inte förklara en övergång till 
fullfonderingsmodellen.   
 

• Vi valde att mäta landstingens finansiella ställning med hjälp av 
nyckeltalsjämförelser. Det finansiella nyckeltal vi utgått från är soliditet enligt 
balansräkningen och soliditet om hela pensionsskulden skulle räknats med. Den 
soliditet som landstingen uppvisar enligt balansräkningen är den soliditet som 
räknats fram med blandmodellen. I genomsnitt låg soliditeten på 30,6 procent. 
Vissa landsting hade en soliditet upp mot 40-50 procent. Med 
fullfonderingsmodellen uppvisade däremot samtliga landsting en negativ soliditet 
som i genomsnitt låg på -54,7 procent. Detta visar landstingens egentliga finansiella 
ställning. För de landsting som redovisar sina pensionsåtaganden enligt 
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blandmodellen skulle det varit nästan omöjligt att nå balanskravet om en 
fullfonderingsmodell skulle införas. Detta visar att den egentliga finansiella 
ställningen är betydligt sämre än vad som framgår av redovisningen enligt 
blandmodellen. I motsats till Landstinget i Östergötland och Landstinget i 
Jönköpings län, uppvisar Region Skåne en negativ soliditet enligt både 
blandmodellen och fullfonderingsmodellen. På sikt kommer dock 
fullfonderingsmodellen medföra lägre kostnader för regionen. 
 

• Resultaten från de landsting som redovisar enligt fullfonderingsmodellen finns 
även redovisade enligt blandmodellen, vilket gör det möjligt att jämföra den 
finansiella ställningen. Det förekom åsikter om att fullfonderingsmodellen 
försvårar jämförbarheten, men de flesta ansåg inte att det är något stort problem i 
nuläget. 

6.2. Fortsatt forskning  

Vi rekommenderar vidare studier där fler landsting som använder sig av blandmodellen 
intervjuas. Detta skulle ge en ännu bättre uppfattning om pensionsredovisningsfrågor i 
landstingen. Det vore även intressant med en studie om politikers kunskap kring 
pensionsredovisningen, då flera av våra respondenter uppgav att denna var bristfällig.  

En annan aspekt som skulle vara intressant att undersöka är om landstingens skattesats 
påverkas av valet av redovisningsmodell. 

Utökade studier kring eventuella samband mellan politisk majoritet och valet av 
redovisningsmodell skulle vara intressant, studier som omfattar både kommuner och 
landsting. Med tanke på att kommunerna är fler till antalet kan eventuella samband bli 
tydligare.
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Bilagor 

Bilaga 1. Soliditet enligt bland- och fullfonderingsmodell (2012) 
 

Landsting  Blandmodell,  
% 

Fullfonderings- 
modell,   % 

Jämtland  32,1 - 83,4  
Blekinge  40,8 - 27,5  
Dalarna  - 1 - 146 
Gävleborg 33,2 - 71,5 
Jönköping  51 - 5,8 
Kalmar  42 - 49 
Uppsala  28,3 - 30,8 
Värmland  17 - 90,5 
Kronoberg  33,6 - 63  
Södermanland  29 - 53 
Västernorrland  36,4 - 68 
Västmanland  27 - 52 
Östergötland  56 - 5 
Norrbotten  43 - 46 
Region Gotland 43,3 - 22,9 
Region Halland 49,9 - 8,4 
Region Skåne - 2 - 86  
Stockholm 7,6 - 23,9 
Västerbotten  31,2 - 70,8 
Västra 
Götalandsregionen 

18 - 68 

Örebro  27 - 78 
Källa: egen illustration  

 

Bilaga 2. Beräkning av soliditetsmåttet enligt bland- och 
fullfonderingsmodellen. 
 

Som exempel för beräkningen av soliditeten har vi valt ut landstinget Blekinge. 

Soliditet enligt blandmodellen: 

 1 314,4 / 3 217,7 = 0,408 = 40,8% 

Soliditet enligt fullfonderingsmodellen: 

1 314,4 - 3 036,1 / 6 253,8 = - 1 721,7 / 6 253,8 = - 0,275 = -27,5% 

 



 

Bilaga 3.  Mandat i landstingsfullmäktige efter region, parti och tid. 
Jönköpings läns landsting  

 

 

Källa: SCB (egen bearbetning) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4. Enkätundersökning ”Landstingens pensionsredovisning” 
 

Enkätens syfte är att få grundläggande information om landstingens pensionsredovisning och 
åsikter kring blandmodellen och fullfonderingsmodellen. Dina svar kommer behandlas 
anonymt. 

1. Vilken redovisningsmodell använder ditt landsting för att redovisa pensionsskulden? 
o Blandmodell 
o Fullfonderingsmodell 
o Annat ______________________ 

 
2. Vilket år började landsting redovisa enligt fullfonderingsmodellen? 

Besvaras endast av desom använder fullfonderingsmodellen 
______________ 
 

3. Hur togs beslutet att införa den aktuella redovisningsmodellen? 
o Politiskt beslut 
o     Tjänstemannabeslut 
o Other ________________________ 
 

4. Har pensionsredovisningsfrågan diskuterats i landstingets politiska ledning under de 
senaste två åren? 

o     Nej, frågan är inte aktuell 
o     Ja, landstinget kommer fortsätta redovisa enligt blandmodellen 
o     Ja, landstinget kommer fortsätta redovisa enligt fullfonderingsmodellen 
o     Ja, landstinget avser att gå över till fullfonderingsmodelleninom de närmaste 

åren 
o Other _________________________ 
 

5. Anser du som tjänsteman att frågan om pensionsredovisningen bör tas upp oftare? 
o Ja 
o Nej 
o Other __________________________ 

 

Nedan följer ett antal påståenden. välj svarsalternativet som stämmer bäst överens med din 
uppfattning 

6. Blandmodellen är en bra modell för att redovisa pensionsskulden 
o Instämmer helt 
o Instämmer delvis 
o Instämmer inte alls 

7. Fullfonderingsmodellen bör användas istället för blandmodellen 
o Instämmer helt 
o Instämmer delvis 
o Instämmer inte alls 

 



 

8. Blandmodellen ger en rättvisande bild av landstingens ekonomiska ställning 

Med rättvisande bild menas att redovisningen ska ske på objektiva grunder och stt de värden 
som finns med i redovisningen ska motsvara den verkliga situationen 

o Instämmer helt 
o Instämmer delvis 
o Instämmer inte alls 

 
9. Fullfonderingsmodellen ger en rättvisande bild av landstingens ekonomiska ställning 

o Instämmer helt 
o Instämmer delvis 
o Instämmer inte alls 

 
10. Har ditt landsting uppnått balanskravet under 2012? 

o Ja 
o Nej 
o Other _______________________________ 

 
11. Kunde ditt landsting uppnå de finansiella målen 2012? 

o Ja 
o Delvis 
o Nej 
o Other ________________________________ 

 
12. Hur bedömer du pensionsskuldens påverkan på ditt landstings ekonomi? 

o Stor påverkan, kommer krävas omfattande åtgärder för att kunna hantera 
pensionsskulden 

o Betydande påverkan, men det är hanterbart 
o Ingen påverkan alls 
o Other ________________________________ 

 

Tack för ditt deltagande! 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

Bilaga 5. Introduktionsbrev till landsting som deltar i enkätundersökningen 
 

Hej! 
 
 
Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver en kandidatuppsats om landstingens 
pensionsredovisning. Syftet med vår uppsats är att få förståelse kring varför vissa landsting 
väljer att frångå rådande lagstiftning gällande pensionsredovisningen och använder sig av en 
fullfonderingsmodell i stället för en blandmodell. Då ni i Landstinget ”_____” redovisar 
enligt blandmodellen/fullfonderingsmodellen är vi mycket intresserade av att komma i 
kontakt med er.  
 
Till vår studie ingår en kort enkät. Den kommer att skickas till alla landstingens 
ekonomiansvariga, med syfte att samla in grundläggande information om åsikter kring 
blandmodellen och fullfonderingsmodellen. 
 
Förutom detta gör vi bland annat analyser av samtliga landstings årsredovisningar för att se 
om det finns några samband mellan ekonomisk ställning och val av redovisningsmodell. 
 
Er medverkan ger ett viktigt bidrag till uppsatsens empiriska avsnitt och svaren kommer att 
analyseras och jämföras med andra landsting. 
 
Vi är mycket tacksamma om ni vill delta! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Camilla Jogenstedt och Maria Nedvigo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga 6. Intervjufrågor till  landstingen i Östergötland och Jönköpings län 
(fullfonderingsmodell) 

 

1. Hur redovisade landstinget pensionsåtagandena innan lagen om kommunal redovisning 
kom 1998? 

2. När började landstinget redovisa enligt en fullfonderingsmodell? 
3. När började frågan om övergången till fullfonderingsmodellen diskuteras? 
4. Vad hade man för utgångspunkt i diskussioner angående valet av redovisningsmodell? 
5. Vilka var de som fattade beslutet? Var det ett politiskt beslut eller ett tjänstemannabeslut? 
6. Vilka var orsakerna bakom övergången till fullfonderingsmodellen? 
7.Var man eniga om beslutet? Hur resonerade de som var motståndare till 

fullfonderingsmodellen? Vilka var argumenten för att behålla blandmodellen? 
8. En stor del av de kommuner och landsting som redovisar enligt fullfonderingsmodellen har 

en hög soliditet, vilket även gäller ert landsting. Kan det finnas något samband med er 
goda ekonomiska ställning och att ni valt att använda fullfonderingsmodellen? 

9. Ger det några ekonomiska fördelar att redovisa enligt fullfonderingsmodellen istället för 
blandmodellen? 

10. I årsredovisningen skriver ni att motivet för att redovisa enligt fullfonderingsmodellen är 
att ge en rättvisande bild av landstingets ekonomiska ställning. Vad innebär rättvisande 
bild för dig?  

11. Vad betyder begreppet ”jämförbarhet” för dig? 
12. Enligt LKR ska landsting redovisa pensionsåtagandena enligt blandmodellen. Ni och två 

landsting till har valt att redovisa enligt fullfonderingsmodellen. Hur tycker du det 
påverkar jämförbarheten mellan landsting? 

13. Vad ser du för fördelar med blandmodellen respektive fullfonderingsmodellen? 
14. Vad ser du för nackdelar med blandmodellen respektive fullfonderingsmodellen? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 7. Intervjufrågor till region Skåne (fullfonderingsmodell) 
 

1.  Hur redovisade landstinget pensionsåtagandena innan lagen om kommunal redovisning 
kom 1998? 

2.      När började landstinget redovisa enligt fullfonderingsmodellen? 
3.      När började frågan om övergången till fullfonderingsmodellen diskuteras? 
4.      Vad hade man för utgångspunkt i diskussioner angående valet av redovisningsmodell? 
5.      Vilka var det som fattade beslutet? Var det ett politiskt beslut eller ett 

tjänstemannabeslut? 
6.      Vilka var orsakerna bakom övergången till fullfonderingsmodellen? 
7. Var man eniga om beslutet? Hur resonerade de som var motståndare till 

fullfonderingsmodellen? 
8.  En stor del av de kommuner och landsting som redovisar enligt fullfonderingsmodellen har 

en hög soliditet, men ni har däremot en låg soliditet. Kan det finnas något samband med er 
ekonomiska ställning och att ni valt att använda fullfonderingsmodellen? 

9. Ger det er några ekonomiska fördelar att redovisa enligt fullfonderingsmodellen istället för 
blandmodellen? 

10.  I årsredovisningen skriver ni att redovisning enligt fullfonderingsmodellen ger en mer 
rättvisande bild. Vad innebär rättvisande bild för dig? 

11.  Vad betyder begreppet jämförbarhet för dig? 
12. Enligt LKR ska landstingen redovisa pensionsåtaganderna enligt blandmodellen. Ni och 

två andra landsting har valt att redovisa enligt fullfonderingsmodellen. Hur tycker du det 
påverkar jämförbarheten mellan landstingen? 

13.  Vad ser du för fördelar med blandmodellen respektive fullfonderingsmodellen? 
14.  Vad ser du för nackdelar med blandmodellen respektive fullfonderingsmodellen? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 8. Intervjufrågor landstingen i Jämtland, Sörmland och Norrbottens 
län (blandmodell) 
 
1.Hur redovisade landstinget pensionsåtagandena innan lagen om kommunal redovisning kom 

1998? 
2.Tycker du att blandmodellen fungerar bra? 
3.Har ni haft några diskussioner om att införa en fullfonderingsmodell? 
4.Vilka var det som bestämde över valet av redovisningsmodell? Var det ett politiskt beslut 

eller ett tjänstemannabeslut? 
5.Vad ser du för fördelar med blandmodellen respektive fullfonderingsmodellen? 
6.Vad ser du för nackdelar med blandmodellen respektive fullfonderingsmodellen? 
7. Ger det er några ekonomiska fördelar att redovisa enligt blandmodellen istället för 

fullfonderingsmodellen? 
8.Vad betyder begreppet rättvisande bild för dig? 
9.Hur tycker du redovisning enligt blandmodellen förhåller sig till rättvisande bild? Tycker 

du att blandmodellen ger en rättvisande bild av landstingets ekonomiska ställning? 
10.Vad betyder begreppet jämförbarhet för dig? 
11.Hur ser du på att vissa landsting har valt att redovisa enligt fullfonderingsmodellen? Vad 

tror du de har för orsaker till detta? 
12.Blandmodellen infördes som en lösning för att kommuner och landsting lättare skulle 

kunna nå balanskravet, men enligt vissa strider blandmodellen mot god redovisningssed. 
Vad anser du om detta?  

Är det enligt dig viktigare att landstinget ska nå balanskravet eller följa god redovisningssed? 
13.Har landstinget någon plan för hur pensionsskulden ska finansieras? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 9. Intervjufrågor till Region Västra Götaland (blandmodell) 
 

1. Hur redovisade landstinget pensionsåtagandena innan lagen om kommunal redovisning kom 
1998? 

2. Tycker du att blandmodellen fungerar bra? 
3. Har ni haft några diskussioner om att införa en fullfonderingsmodell? 
4. Vilka var det som bestämde över valet av redovisningsmodell? Var det ett politiskt beslut eller 

ett tjänstemannabeslut? 
5. År 2006 valde ni att delvis frångå blandmodellen, av vilka orsaker gjorde ni detta? Fick det 

några konsekvenser? 
6. Vad ser du för fördelar med blandmodellen respektive fullfonderingsmodellen? 
7. Vad ser du för nackdelar med blandmodellen respektive fullfonderingsmodellen? 
8. Ger det er några ekonomiska fördelar att redovisa enligt blandmodellen istället för 

fullfonderingsmodellen? 
9. Vad betyder begreppet rättvisande bild för dig? 
10. Hur tycker du redovisning enligt blandmodellen förhåller sig till rättvisande bild? Tycker du 

att blandmodellen ger en rättvisande bild av landstingets ekonomiska ställning? 
11. Vad betyder begreppet jämförbarhet för dig? 
12. Hur ser du på att vissa landsting har valt att redovisa enligt fullfonderingsmodellen? Vad tror 

du de har för orsaker till detta? 
13. Blandmodellen infördes som en lösning för att kommuner och landsting lättare skulle kunna 

nå balanskravet, men enligt vissa strider blandmodellen mot god redovisningssed. Vad anser 
du om detta?  

Är det enligt dig viktigare att landstinget ska nå balanskravet eller följa god redovisningssed? 
14. Har landstinget någon plan för hur pensionsskulden ska finansieras? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 10. Introduktionsbrev till landsting som deltar i telefonintervju 
 

Hej! 
 
 
Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver en kandidatuppsats om landstingens 
pensionsredovisning. Syftet med vår uppsats är att få förståelse kring valet att redovisa enligt 
blandmodellen respektive fullfonderingsmodellen.  
 
Då ni i landsting”_____”redovisar enligt blandmodellen/fullfonderingsmodellen är vi mycket 
intresserade av att komma i kontakt med er och genomföra en telefonintervju. Intervjun 
kommer behandla möjliga orsaker till att redovisa enligt blandmodellen samt åsikter kring 
fullfonderingsmodellen. Den beräknas ta ca 30 minuter och ni får se frågorna i förväg. 
 
Till vår studie ingår även en kort enkät med syfte att samla in grundläggande information om 
åsikter kring blandmodellen och fullfonderingsmodellen. Enkäten skickas till alla landsting. 
 
Förutom intervjuer gör vi bland annat analyser av samtliga landstings årsredovisningar för att 
se om det finns några samband mellan ekonomisk ställning och val av redovisningsmodell. 
 
Er medverkan ger ett viktigt bidrag till uppsatsens empiriska avsnitt och svaren kommer att 
analyseras och jämföras med andra landsting. 
 
Vi är mycket tacksamma om ni vill delta! 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Camilla Jogenstedt och Maria Nedvigo 
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