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Sammanfattning 
 
Den 1 januari 1998 infördes en ny lag när det gäller redovisning av pensioner i 
kommuner. Tidigare belastades resultatet med en kostnad när pensionspengarna 
utbetalades. Nu skulle kommunernas pensionsskulder som upparbetats innan detta datum 
endast redovisas med en not, som en ansvarsförbindelse. Detta medför att landets 
kommuner enligt lag ska inneha en skuld som inte ska ingå i balansräkningen. 
 
Vi har med hjälp av en kvantitativ studie med deduktiv ansats samtidigt som vi granskat 
kommunernas årsredovisningar försökt ta reda på vilka attityder och kunskaper politiker 
och ledande befattningshavare har om sin kommuns redovisningsprinciper när det gäller 
dess pensionsåtaganden. Vi har även tagit reda på om respondenterna i kommunerna 
anser att redovisningen är upprättad på ett rättvisande sätt. Detta har utmynnats i arbetets 
problemformulering: Vilka attityder och kunskaper har politiker och ledande 
befattningshavare om kommunens redovisningsprinciper när det gäller 
pensionsåtagandena? Vi har tagit fram material till detta genom att kartlägga ett antal 
svenska kommuner och på så sätt framhålla brister och förtjänster med deras redovisning 
av pensioner. Vi vill sedan komma med förslag till förbättringar. 
 
Vi kommer att fokusera uppsatsen runt teorier om kommunikation och etik när det gäller 
redovisningen av pensioner. Eftersom det är lagen som anger hur kommunerna ska 
redovisa sina pensionsåtagande kommer uppsatsen även behandla tillämpliga rättskällor. 
 
På detta sätt har vi kommit fram till att kommunerna redovisar på olika sätt, vissa väljer 
att bryta mot lagen och lyfta fram hela pensionsskulden i balansräkningen medan 
merparten av de undersökta kommunerna väljer att följa lagen och på så sätt inneha en 
dold skuld i balansräkningen. Detta har medfört att en av kommunerna har en negativ 
soliditet när de räknar med den dolda pensionsskulden till pensionsskulden som redovisas 
i balansräkningen. Vi har även sett att det finns en relativ låg kunskap bland 
respondenterna i kommunerna när det gäller redovisning av kommunens pensionsskuld. 
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1 Avspark 
 

En fotbollsmatch inleds alltid med avspark. När det gäller stora matcher som visas på TV 
brukar dessa ofta föregås av så kallat försnack där kommentatorerna redogör för lagens 
förutsättningar och liknande. På samma vis vill vi här börja med att ge läsaren en 
sammanställning och förklaring av förkortningar och begrepp som används i uppsatsen. 
Därefter följer en problembakgrund med en kort genomgång av kommunernas och den 
kommunala redovisningens historia. Detta utmynnar i en problembakgrund och slutligen 
förklarar vi uppsatsen syfte och undersökningens begränsningar. 

 

1.1 Förkortningar 
ATP = Allmän tilläggspension 
 
DPI = Dold pensionsskuld per invånare 
 
IPS = Individuellt pensionssparande 
 
KPA Pension = Pensionsförvaltare som ägs av Folksam och SKL 
 
PFA-91 = Avtalspension, främst för anställda inom kommun 
 
PFA98 = Avtalspension, främst för anställda inom landsting 
 
P-finken = Betänkande från Kommunförbundet med rekommendationer om beräkning av 
pensionskostnader 
 
PPM = Premiepensionsmyndigheten 
 
SCB = Statistiska Centralbyrån 
 
SKL  = Sveriges Kommuner och Landsting 
 
SPV = Statens pensionsverk 
 
ÅRL  = Årsredovisningslag (1995:1554) 
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1.2 Begrepp 
Dold pensionsskuld: Vissa kommuner har valt att redovisa pensionsrätter intjänade före 
1998 som en ansvarsförbindelse. Därmed hamnar dessa utanför balansräkningen och tas 
inte med när nyckeltal som till exempel soliditet beräknas. Vi har valt att benämna detta 
som dold pensionsskuld eftersom summan enbart finns med som not i årsredovisningen. 
 
God redovisningssed: ”En traditionell tolkning av lag och redovisningsnormer lästa 
utifrån dessa bestämmelsers syfte och de allmänna principer som de ger uttryck för.” 1 
 
Kommun: I denna studie är landstingen exkluderade. När begreppet kommun används 
avses således enbart primärkommunen. 
 
Ledande befattningshavare: Kommunala tjänstemän med god insikt i kommunens 
verksamhet. 
 
Pension: Denna uppsats kommer till största delen handla om ålderspension. Det finns 
andra typer av pensioner som till exempel sjukpension och efterlevandepension men 
dessa kommer inte behandlas inom ramen för denna uppsats. 
 
Pensionsreserven: En värdering av de intjänade pensionsförmånerna, både för 
nuvarande och tidigare anställda. 
 
Pensionsskulden: ”Pensionsskulden är summan av pensionsreserverna för varje enskild 
arbetstagare och pensionstagare. Pensionsreserven definieras i RIPS 07 som nuvärdet av 
framtida utfästa pensionsutbetalningar till den del de anses vara intjänade när beräkning 
görs.”2 
 
Rättvisande bild: Innebär att resultat- och balansräkningen ska, tillsammans med 
noterna, ge en helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning3. 
 
 

                                                   
1 Eva Törning & Monica Olsson, Årsredovisningslagen – En guide till god redovisningssed, s. 18 
2 Siv Stjernborg, Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 07, s. 5 
3 Törning et al, s. 19 
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1.3 Kommunernas historia 
1862 separerades kommunerna för första gången från kyrkan vilket resulterade i att 
Sverige fick 2 500 kommuner. Industrialiseringen ökade migrationen vilket ledde till att 
vissa kommuner fick problem med minskade skatteintäkter. Utvecklingen tvingade fram 
en reform som minskade antalet kommuner till 1 037. Mellan 1962 och 1974 
genomfördes ett flertal sammanslagningar och därefter återstod enbart 278 kommuner. 
Efter 1977 har antalet kommuner i Sverige ökat något på grund av kommundelningar, till 
för närvarande 290 stycken.4 
 
På senare år har kommunerna haft starkt fokus på att hålla sin budget och inte visa ett 
negativt resultat5. En viktig anledning till detta är det så kallade balanskravet som innebär 
att om en kommun redovisar ett negativt resultat måste detta återställas inom tre år6. 
Lagstiftarna och Finansdepartementet befarade att många kommuner skulle få svårt att 
klara balanskravet. Därför infördes blandmodellen som innebär att endast de 
pensionsförmåner som är intjänade efter den 1 januari 1998 tas upp som en skuld i 
balansräkningen.7 Pensioner upparbetade före 1998 redovisas endast som 
ansvarsförbindelser och tas upp som en not i balansräkningen8. Detta skulle kunna 
innebära att kommunerna har, ur företagsekonomiskt perspektiv, en dold skuld i sina 
årsredovisningar. 

1.4 Redovisningens bakgrund 
Syftet med extern finansiell redovisning är att ge informationsmottagaren en uppfattning 
om den finansiella ställningen9. När det gäller kommunernas externa finansiella 
redovisning är det kommuninvånarna som är informationsmottagare. Kommuninvånarna 
måste ha möjlighet att utvärdera den ekonomiska ställningen i sin kommun.10 Detta inte 
minst eftersom en stor del av invånarnas inkomster går till att betala kommunalskatt.  
 
Den totala kommunala skattesatsen består av kommunalskatt och landstingsskatt, varav 
den kommunala utgör den största delen. Den totala kommunala skatten i Sverige, som går 
till både kommuner och landsting, ligger idag mellan 28,89 – 34,09 procent11. Andelen 
som går till enbart kommunerna ligger mellan 17,12 - 23,64 procent12. Vi har här bortsett 
från Gotland som endast redovisar den totala kommunala skattesatsen. 
 
Grundläggande i god redovisningssed är att redovisningen ska ge en rättvisande bild13. 
Om kommunerna följer de lagar och föreskrifter som gäller beträffande den kommunala 
redovisningen finns det dock en risk att redovisningen ändå inte ger en rättvisande bild. I 
                                                   
4 SCB, Årsbok för Sveriges kommuner 2008, s. 14 
5 Jan-Inge Hansson & Stefan Martinsson, Så fungerar kommunens ekonomi, s. 29 
6 Kommunallag (1991:900), 8 Kap, 5 § 
7 Björn Brorström, Pierre Donatella & Hans Petersson, Allt om kommuners årsredovisning, s. 13-14 
8 Lag (1997:614) om kommunal redovisning, 5 Kap, 4 § 
9 Stefan Sundgren, Henrik Nilsson & Stellan Nilsson, Internationell redovisning, s. 17 
10 Brorström et al, s 9 
11 SCB, Högsta och lägsta kommunalskatten 2008, http://www.scb.se/ 
12 SCB, Kommunala skattesatser 2008, http://www.scb.se/ 
13 Årsredovisningslag (1995:1554), 2 Kap, 3 § 
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vissa sammanhang, till exempel när det gäller redovisningen av kommunens 
pensionsåtaganden, kan det uppstå en paradox. Vill kommunen uppfylla balanskravet kan 
den tvingas redovisa delar av pensionsåtagandena utanför balansräkningen. Härmed följer 
kommunen lagen men bryter mot god redovisningssed eftersom redovisningen inte ger en 
rättvisande bild. Tvärtom kan det finnas kommuner som redovisar hela 
pensionsåtagandet, för att ge en rättvisande bild, men som då inte lyckas uppfylla 
balanskravet och därmed bryter mot lagen. 

1.5 Svårigheter för kommunerna 
Regeringen beslöt år 2000 att ge bidrag till 36 kommuner och fyra landsting på totalt 
1 317 miljoner kronor14. Kommunerna som fick detta bidrag hade en svag ekonomisk 
situation och regeringen befarade i sin utredning SOU 2001:76 att dessa 36 kommuner 
inte skulle nå upp till kravet om balans. Med hjälp av dessa medel skulle kommunernas 
förutsättningar förbättras på kort sikt och sannolikt skapa bättre förutsättningar att målet 
om balans skulle uppfyllas på lång sikt.15 
 
Enligt en rapport gjord av KPA pension 2005 var det samlade värdet på kommunernas 
dolda pensionsskuld 150 miljarder kronor16. Detta påstående stärks även av en 
undersökning som Danske Capital gjort på uppdrag av Dagens Industri där de låtit 
intervjua 231 ekonomichefer i landets kommuner. I artikeln påstås att den dolda 
pensionsskulden i kommunerna ligger på totalt 156 miljarder kronor.17 Detta bevisar att 
det finns minst en kommun, troligen ett flertal, som bryter mot god redovisningssed. 
 
Skulle den dolda pensionsskulden tas upp i sin helhet i balansräkningen skulle 
kommunernas resultat försämras och troligen visa negativa siffror. Därmed skulle 
kommunen kunna få problem att uppfylla det lagstadgade balanskravet. Alternativt är det 
fullt lagligt för kommunerna att redovisa pensionsskulden som en ansvarsförbindelse, det 
vill säga dölja den från balansräkningen och endast ta upp den som en not i 
årsredovisningen. Härmed står kommunernas beslutsfattare inför ett dilemma. 

1.6 Problemformulering 
Vilka attityder och kunskaper har politiker och ledande befattningshavare om 
kommunens redovisningsprinciper när det gäller pensionsåtagandena? 

1.7 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga ett antal jämnstora svenska kommuner vad gäller 
deras redovisning av pensioner. Därefter vill vi belysa eventuella brister och förtjänster i 
deras redovisning. Finns det brister vill vi även ge förslag på hur dessa kan lösas och hur 
redovisningen av pensioner i kommunen kan redovisas för att ge en mer rättvisande bild. 
Finns det förtjänster vid kommunernas redovisning av pensioner vill vi framhålla dessa i 
vår studie.  

                                                   
14 Betänkande av ekonomiförvaltningen (SOU 2001:76), s. 113 
15 Ibid, s. 12 
16 KPA Pension, Pensionsskulden i kommuner och landsting, s. 7 
17 Hans Bolander, Pensionsboom hotar kommuners ekonomi, Dagens Industri, s. 9 
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1.8 Begränsningar 
Sveriges största kommun är Stockholm med 795 163 invånare och den minsta är 
Bjurholm med 2 549 invånare18. Skillnaderna mellan dessa kommuners förutsättningar 
och möjligheter är enorm och det blir svårt att ge en generell bild av kommunernas 
redovisning. Därför har vi valt att istället belysa förhållandena i nio snarlika kommuner, 
utan någon ambition att generalisera. 
 
I studien tas inte heller någon hänsyn till om eventuella samband mellan val av 
redovisningsmetod och det politiska styret i respektive kommun. I sex av de nio 
undersökta kommunerna skedde ett maktskifte vid valet 2006. Vi tror att det blir svårt att 
avgöra ifall den aktuella redovisningen beror på den nuvarande kommunledningen eller 
om det är ett resultat av den tidigare. I Norrköping råder dessutom minoritetsstyre vilket 
gör det i princip omöjligt att avgöra vilket parti som ansvarat för redovisningen.19 
 

                                                   
18 SCB, Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2007 och befolkningsförändringar kvartal 4 

2007, http://www.scb.se/ 
19 SKL, Kommunstyrelsen 2006-2010 och maktskiften vid valet 17 september 2006, http://www.skl.se/ 
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2 Studiens utgångspunkter 
 

I detta avsnitt förklarar vi vår bakgrund för att ge läsaren en uppfattning om vår 
förförståelse och tydliggöra hur denna eventuellt kunnat påverka studien. Vi beskriver 
även vårt tillvägagångssätt samt vår syn på kunskap och verklighetsuppfattning. Allt 
detta görs för att försöka öka studiens transparens.  

 

2.1 Förförståelse 
Vi har studerat Redovisning C vid Handelshögskolan i Umeå och har under kursen 
Redovisningsteori och praxis bildat oss en uppfattning om att redovisning av pensioner är 
ett diffust och svårgreppat problem. Detta kan medföra att vi går för mycket på djupet, i 
ett försök att förstå mer om redovisning av pensioner, och att studien därmed förlorar i 
bredd. 
 
Vi kände även till begreppet Köttberget, även kallat Jätteproppen Orvar, som  
40-talisterna ibland kallas. Detta är en tämligen stor generation med en relativt låg 
fertilitet20. År 2007 fanns det i Sverige 1 157 098 personer födda på 40-talet, vilket är 
12,6 % av hela befolkningen21. En del av 40-talisterna har redan gått i pension och 
resterande del kommer att pensioneras inom en snar framtid. Det är inte helt osannolikt 
att vår generation kommer att få finansiera 40-talisterna när de går i pension. På grund av 
detta kan det finnas en risk att vi har en negativ inställning till de pensionsavsättningar 
som görs för denna generation, vilket i sin tur skulle kunna påverka studien. 
 
Genom att läsa dagstidningar och fackpress där ämnet pension diskuterats har vi skaffat 
oss en uppfattning om vilka konsekvenser den omfattande pensionsavgången kan få. 
Bland annat har tidningsartiklarna handlat om hur pensionsskulderna i kommuner och 
landsting tas upp och detta har målats upp som ett stort problem. Detta har bidragit till att 
vi fått en förutfattad inställning om att pensionsredovisningen utgör ett problem i 
Sveriges kommuner. Det kan dock visa sig att detta inte alls är något problem. 

2.2 Ansats  
Vi inledde med att undersöka vilken problematik som kunde förknippas med 
kommunernas pensionsredovisningar. Den huvudsakliga informationskanalen visade sig 
vara kommunernas årsredovisningar och därför ansåg vi att en stor del av problematiken 
skulle handla om kommunikation. Även frågor gällande etik skulle kunna vara aktuella 
eftersom redovisningen handlar om att förmedla en så sann bild som möjligt. Vi ansåg att 
det skulle vara lämpligast med en deduktiv ansats och utgå från teorier om etik och 
kommunikation för att sedan jämföra detta med emirisk data22. Därmed började vi söka 
teorier kring etik och kommunikation och utifrån dessa formade vi några hypoteser. 
Förutom teorierna om etik och kommunikation ville vi dessutom utgå från de rättskällor 

                                                   
20 Oskari Juurikkala, Pensions, fertility and families (2007), s. 52-57 
21 SCB, Sveriges befolkning efter kön och ålder 31/12/2007, http://www.scb.se/ 
22 Alan Bryman & Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 23 
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som berör kommunal redovisning. Med tanke på selektiviteten som präglade vårt val av 
relevanta teorier tillsammans med det faktum att rättskällorna lämnar litet utrymme för 
subjektiva tolkningar ansåg vi att en kvantitativ metod för insamling av empiriskt 
material skulle vara det lämpligaste23. Datainsamlingen gjordes genom en webbaserad 
enkät med hjälp av ett webbenkätprogram. Denna undersökningsmetod skulle vara 
enklare och billigare och vi gissade att det dessutom skulle ge oss en hög svarsfrekvens24. 
En annan fördel med en webbenkät var att vi fick materialet direkt i digital form. Tack 
vare detta slapp vi mata in all data manuellt vilket minskade risken för felaktiga 
inmatningar25. Enkätens resultat analyserades för att kontrollera om hypoteserna kunde 
bekräftas eller förkastas. 

2.3 Kunskapssyn och verklighetsuppfattning 
Som tidigare nämnts är studiens ena utgångspunkt lagar, föreskrifter och 
rekommendationer rörande kommunalredovisning samt god redovisningssed. Här ges 
inget utrymme för fria tolkningar. Den andra utgångspunkten är teorier om etik och 
kommunikation. Vår kunskapssyn är positivistisk eftersom vi har använt oss av fasta 
svarsalternativ vilket minskar utrymmet för egna tolkningar26. Vi vill dock understryka 
att vi inte är rättpositivister. Det kan med andra ord finnas tillfällen då vi anser att lagar 
och regler är orättvisa eller missvisande. 
 
I Sverige är det riksdagen som stiftar lagarna och dess ledamöter är valda av folket. I 
bokföringsnämnden sitter elva ledamöter som är utsedda av den folkvalda regeringen. 
Ledamöterna är regeringens experter inom redovisningsområdet och deras huvudsakliga 
uppgift är att definiera god redovisningssed genom att ge ut allmänna råd och 
rekommendationer. Vi menar således att det är de inblandade aktörerna som förändrar 
verkligheten och vi har med andra ord en konstruktionistisk verklighetsuppfattning27. 

2.4 Insamling av sekundärkällor 
Vi har sökt sekundärkällor via Umeå Universitetsbibliotek. Tillvägagångssättet är 
sökning via bibliotekets databas för tryckt publicerad information tillgängligt på 
biblioteket - ALBUM. Vetenskapliga artiklar har vi sökt i Business Source Premier 
(EBSCO) och LIBRIS. Eftersom lagstiftningen rörande pensionsredovisningen ändrades 
1998 har vi i första hand valt litteratur från 1998 och nyare. När det gäller artiklarna har 
vi primärt sökt efter vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed), dock hittade vi 
några som inte var vetenskapligt granskade men som vi trots detta ansåg vara intressanta. 
Även när det gäller artiklarna har vi försökt att ta med så nya som möjligt. Vår sökning 
redovisas i nedanstående tabell: 
 

                                                   
23 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik, s. 14 
24 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod, s. 50 
25 Bryman & Bell, s. 23 
26 Ibid, s. 27 
27 Ibid, s. 33 



 - [ 8 ] - 

Databas Sökord Träffar Relevanta Peer reviewed
ALBUM balanskrav 1 1 -
ALBUM god redovisningssed 1 1 -
ALBUM pension 162 22 -
ALBUM kommuners ekonomi 4 1 -
ALBUM p-finken 1 1 -
ALBUM vetenskaplig metod 30 3 -
EBSCO pension costs 2369 20 JA
EBSCO Swedish pension 62 5 JA
LIBRIS Bismarck 851 6 NEJ
LIBRIS Lindbeck 364 3 NEJ  

Figur 1: Tabell över sökord 
 

Pensioner är ett aktuellt och omdebatterat ämne, därför har vi under studiens gång hållit 
oss uppdaterade med nyheter inom området. Årsredovisningarna har vi hämtat från 
respektive kommuns hemsida. 

2.5 Kritik mot sekundärkällor 
Vi har varit kritiska i användningen av källmaterialen LOs bok ”LOs Pensionshandbok”, 
KPA Pensions rapport ”Pensionsskulden i kommuner och landsting” och boken 
”Årsredovisningslagen – En guide till god redovisningssed”. Den senare har givits ut i 
samarbete med Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Vi är medvetna om att dessa källor 
kan vara vinklade för att ge en bättre bild av organisationerna som givit ut dem, de kan 
även sakna den vetenskapliga grund som annan mer oberoende litteratur inom området 
kan inneha. Detta är dock inget vi har märkt. 
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3 Pensionsteori 
 

Teoriavsnittet inleds med en teoretisk referensram. Detta för att ge läsaren ett historiskt 
perspektiv och en grundförståelse för hur pensionssystemet fungerar. Därmed ges 
läsaren möjlighet att skapa sig en helhetsbild av det centrala i studien. 

 

3.1 Den svenska pensionens historia 
Det statliga pensionsväsendet har sina rötter ända från 1600-talet. Den svenska 
stormaktshybrisen genererade ett stort antal änkor som inte kunde försörja sig och resten 
av familjen. 1646 inrättades ett system som gav penningstöd till dessa familjer.28 1913 
införde Sverige ett pensionsförsäkringssystem som gällde för alla. Världens äldsta 
allmänna pensionsförsäkringssystem infördes i Tyskland 1889 av Otto von Bismarck.29 
Pensionssystemet i Sverige reformerades första gången 1935 då den avgiftsbundna 
andelen i pensionssystemet togs bort från Folkpensionen, som dåvarande system 
kallades30. År 1946 beslöts att grundnivån på pensionerna skulle höjas kraftigt och 1959 
beslutades att ATP skulle införas. Full ATP gällde enbart de som var födda efter 1914. 
De som var äldre än 65 år när systemet infördes fick ingen ATP överhuvudtaget och 
därför infördes så småningom (1969) de så kallade pensionstillskotten som gick till dem 
som hade låg eller ingen ATP. 1976 sänktes den allmänna pensionsåldern från 67 till 65 
år. 1994 fattades ett principbeslut i riksdagen om ett nytt pensionssystem som skulle träda 
i kraft 1 januari 1996.31 Inte förrän i juni 1998 fattades det slutgiltiga beslutet om 
reformen som tillslut trädde i kraft 1 januari 199932. 

3.2 Olika typer av pensionssystem 
Förr betraktades pension som ett sätt att tacka arbetstagaren för lång och trogen tjänst. 
Idag ses pensionen snarare som en uppskjuten lön. Arbetstagaren avstår med andra ord 
från en del av sitt konsumtionsutrymme i nutid för att istället få möjlighet att utnyttja 
detta i framtiden.33 
 
Socialförsäkringssystem kan delas in i olika typer där förhållandet mellan vem som gör 
inbetalningarna och de som erhåller utbetalningarna avgör vilken typ av system det är. Ett 
socialförsäkringssystem som ger en grundtrygghet till alla inom systemet, oavsett om 
individen bidragit till systemet eller inte, kallas även för en Beveridgemodell.34 Denna 

                                                   
28 SPV, Gärna medalj, men först en rejäl pension!, s. 3 
29 Axel Börsch-Supan & Reinhold Schnabel, Social security and declining labour-force participation in 

Germany (1998), s. 173 
30 Madeleine Randquist, LOs Pensionshandbok, s. 174-175 
31 Ann-Charlotte Ståhlberg, Våra pensionssystem, s. 11-12 
32 Randquist, s. 177 
33 Ibid, s. 19-20 
34 Helmut Cremer & Pierre Pestieau, Social insurance competition between Bismarck and Beveridge (2003),  

 s. 182 
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modell är vanlig i anglo-saxiska länder35. Den allmänna pensionen kan liknas vid en 
Beveridgemodell. 
 
I andra system, till exempel det som infördes i Tyskland på 1800-talet, baseras 
utbetalningarna på individens tidigare inbetalningar.36 Tyskland och Frankrike använder 
denna typ av system37. Premiepensionen motsvarar ungefär ett Bismarcksystem. Sverige 
har alltså en blandning av dessa system och samma gäller de övriga skandinaviska 
länderna38. 

3.3 Finansiering av pensioner 
Den äldsta metoden för finansiering av pensioner kallas fördelningssystem. Ett exempel 
är Folkpensionen som efter reformen 1935 blev ett renodlat fördelningssystem. Dagens 
system baseras på att yrkesverksamma betalar pensionen för dem som idag är pensionärer 
genom skatter och avgifter. Eftersom även pensionärerna själva betalar skatt är de med 
och finansierar sin egen pension. Pensionerna i ett fördelningssystem betalas ut löpande, 
inget fonderas för framtiden. Om en kommun tillämpar ett fördelningssystem stannar 
pengarna inom kommunen och de kan därmed användas i den kommunala verksamheten. 
Det största problemet är att fördelningssystemet är beroende av de yrkesverksammas 
betalningsförmåga. Det var detta problem som gjorde att ATP-systemet gjordes om.39 
 
Ett annat sätt att finansiera pensioner är kapitaltäckningsmodellen. Här görs en 
engångsavsättning motsvarande den anställdes pensionsrätt när denna går i pension. 
Ingen avsättning görs under individens yrkesverksamma period. En nackdel är att 
avsättningarna kan bli väldigt påfrestande på likviditeten ifall många går i pension 
samtidigt.40 
 
Ett premiereservsystem är ytterligare ett sätt att finansiera pensioner på. I detta system 
görs successiva premieinbetalningar under individens yrkesverksamma period. Därmed 
finns ett uppbyggt kapital som är öronmärkt för varje individ. Ifall ett 
premiereservsystem införs efter antingen ett fördelningssystem eller ett 
kapitaltäckningssystem kan problem uppstå eftersom båda systemen måste finansieras 
under övergångsperioden som därmed blir dyrbar.41 

                                                   
35 Cremer et al, s. 183 
36 Börsch-Supan et al, s. 173 
37 Cremer et al, s. 183 

38 Ibid, s. 183 
39 Randquist, s. 63-64 
40 Ibid, s. 66-67 
41 Ibid, s. 67-68 
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Dessa tre finansieringsmodeller kan delas in i två typer, fonderade och icke fonderade.  
I fonderade system läggs pengar undan till exempelvis ett separat konto. I icke fonderade 
system läggs inga pengar undan utan blir istället som en upplupen skuld. 
Fördelningssystem och kapitaltäckningsmodeller är icke fonderade system och exempel 
på sådana är PFA-91 och vissa delar av PFA98. Ett premiereservsystem är fonderat och 
PPM är ett exempel på ett sådant system. I ett sådant system sätts pengar in på ett särskilt 
konto eller liknande.42 
 

 
Figur 2: Illustration över olika pensionsfinansieringsmodeller, egen konstruktion 

 

                                                   
42 Randquist, s. 69 
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3.4 Dagens pensionssystem 
Sett ur en arbetstagares perspektiv är dagens pension i Sverige indelat i tre delar: 
 

1. Privat pensionssparande är frivilligt och kan till exempel vara individuellt 
pensionssparande (IPS), individuella pensionsförsäkringar eller 
fondförsäkringar.43 

2. Tjänstepension får den som arbetar hos en arbetsgivare som har ett kollektivavtal 
innehållande en avtalad tjänstepension. Därför kallas ibland tjänstepensionen för 
avtalspension.44 

3. Den allmänna pensionen är indelad i två delar, en allmän pension som kommer 
från Försäkringskassan och en premiepension från PPM. När det gäller 
premiepensionen kan pensionstagaren inte välja form på pensionssparandet, det är 
fondförsäkring som gäller. Däremot finns möjligheten att välja vilken 
kapitalförvaltare som ska ta hand om premiepensionen.45  

 

Privat Pensionssparande

Tjänstepension

Allmän Lagstadgad
Pension

PPM

 
Figur 3: En illustration av uppdelningen av en individs totala pension, egen konstruktion 

                                                   
43 Randquist, s. 23 
44 Ibid, s. 44 
45 Ibid, s. 41-42 
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3.5 Exempel på olika pensioner 
Exempel 1: En person som är 30 år idag och tjänar 20 000 kr i månaden och arbetar tills 
han eller hon är 65 år får 67 % av sin slutlön på 23 814 kr i pension. Av detta kommer  
52 % från den allmänna pensionen och 15 % från tjänstepensionen.46  
 
Exempel 2: En person som är 60 år idag och tjänar 50 000 kr i månaden och arbetar tills 
han eller hon är 65 år får 67 % av sin slutlön på 51263 kr i pension. Av detta kommer  
37 % från den allmänna pensionen och 30 % från tjänstepensionen.47 
 

0,00 kr

5 000,00 kr

10 000,00 kr

15 000,00 kr

20 000,00 kr

25 000,00 kr

30 000,00 kr

35 000,00 kr

Exempel 1 Exempel 2

Tjänstepension

Allmän Lagstadgad Pension

 
Figur 4: Illustration på en individs totala pension uppdelad enligt exempel ovan, egen konstruktion 

 
PPM är inräknad i den allmänna lagstadgade pensionen ovan och är svår att beräkna, 
därför illustreras PPM inte i ovanstående exempel. Det privata pensionssparandet är helt 
beroende på individens egna insättningar och har av denna anledning också undantagits 
från beräkningarna i exemplen ovan. 

                                                   
46 KPA, Beräkna din pension, http://www2.capitex.se/ 
47 Ibid 
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4 Redovisningsteori och rättskällor 
 

I det här kapitlet går vi in närmre på hur pensioner ska säkerställas, klassificeras och 
redovisas. Vi behandlar även de rättskällor som kan komma på tal när det gäller 
kommunalredovisning samt vilka problem som kan uppstå i samband tolkningen av 
rättskällorna. 

 

4.1 Hur pensioner säkerställs 
Ett företag kan säkerställa sina pensionsåtaganden på tre sätt48: 
 

1. Genom en pensionsförsäkring kan företaget överlåta sina pensionsförpliktelser till 
ett försäkringsbolag. 

2. Skuldföring, eventuellt kombinerat med kontoavsättning, gör att 
pensionspengarna stannar inom företaget. 

3. Avsättning till en separat juridisk enhet, till exempel en pensionsstiftelse. 
 
Enligt Tommy Kindberg på KPA Pension får även en kommun använda sig av dessa tre 
sätt. Vidare förklarar Tommy att alternativ ett och alternativ två är de absolut vanligaste 
bland Sveriges kommuner men ett fåtal kommuner har diskuterat det tredje alternativet. 
(se bilaga 1) 

4.2 Klassificering av pensioner 
Enligt IAS 19 ska varje pensionsplan klassificeras, antingen som avgiftsbestämd eller 
förmånsbestämd49. Kommunerna i denna studie tillämpar analogt denna typ av 
klassificering, trots att de annars inte ska redovisa enligt IAS 1950. 
 
Vid en avgiftsbestämd pensionsplan avgörs pensionsstorleken av de avgifter som 
kommunen betalat in för den anställde, plus eventuell avkastning. Avgiften är normalt en 
fast procentsats av den anställdes totala lön. Med en avgiftsbestämd pensionsplan är det 
arbetstagaren som bär all risk eftersom det är osäkert hur stor avgift som betalas in i 
framtiden.51 
 
Förmånsbestämda pensionsplaner är, enlig IAS 19 p.7, alla andra än de som är 
avgiftsbestämda. I detta fall bär kommunen risken och garanterar arbetstagaren en 
förutbestämd pension.52 Tjänstepensioner har, historiskt sett, oftast varit 
förmånsbestämda men är idag oftare avgiftsbestämda och dessutom fonderade.53 

                                                   
48 Sundgren et al, s. 208-209 
49 Accounting for Retirement Benefits in the Financial Statements of Employees (IAS 19), p. 7 
50 Stjernborg, s. 11 
51 Sundgren et al, s. 209-210 
52 Ibid, s. 211 
53 Stjernborg, s. 7 
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4.3 Redovisning av pensionsskulden 
När det gäller redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner är det värderingen av 
pensionsskulden som står i fokus. Är de avsatta tillgångarna större än pensionsåtagandena 
uppstår en tillgång.54 Så är dock inte fallet i någon av de undersökta kommunerna. 
 
Svårigheten med redovisning av pensionsplanerna ligger i att det inte går att veta hur 
stora de framtida pensionsutbetalningar blir. Därmed går det inte att avgöra hur stora 
avsättningar som ska göras. Kommunen måste göra aktuariella antaganden om till 
exempel mortalitet och personalomsättning. Eftersom förpliktelserna nuvärdesdiskonteras 
är även antaganden om diskonteringsräntan avgörande för avsättningarnas storlek.55 
 
Anställda med en årsinkomst understigande 7,5 inkomstbasbelopp, vilket idag (2008) är 
360 000 SEK56, erhåller (från och med år 1998) ingen förmånsbestämd pensionsrätt. I 
svenska kommuner utgör dessa 93% av alla anställda. Deras pensionsrätter är således helt 
avgiftsbestämda och därför behöver kommunen inte göra någon avsättning för dessa 
pensionsrätter. Dock ska de redovisas som en kortfristig skuld året innan pengarna ska 
betalas.57 

4.4 Lagstiftningen 
Kommunerna är skyldiga att redovisa sina pensionsåtaganden enligt Lag (1997:614) om 
kommunal redovisning, fortsättningsvis kallad Kommunalredovisningslagen. Gällande 
pensionsavsättningar står det i 5:e kapitlet 4§ i lagen skrivet: 
 

”En förpliktelse att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 
skall inte tas upp som skuld eller avsättning. Utbetalningar av 
pensionsförmåner som intjänats före år 1998 skall redovisas såsom kostnader 
i resultaträkningen.” 58 
 

Detta innebär att kommunerna inte ska redovisa de pensionsrätter som intjänats före år 
1998 i balansräkningen. Andra lagar som kan komma ifråga när det gäller kommunernas 
redovisning är Kommunallagen (1991:900) vilken anger att kommunerna ska ha en god 
ekonomisk hushållning59, Årsredovisningslagen (1995:1554) och Tryggandelagen 
(1967:531). Enligt ÅRL skall framtida pensionsutbetalningar till de anställda finnas 
redovisade i posten Avsatt till pensioner under Långfristiga skulder i balansräkningen60. 
Tryggandelagen (1967:531) redogör för framtida pensionsmedel och hur de ska förvaltas, 
redovisas och utbetalas. 
 
Rådet för kommunal redovisning har utfärdat ett antal rekommendationer gällande 
kommunal redovisning. I rekommendationerna beskrivs till exempel principen om 

                                                   
54 Sundgren et al, s. 212 
55 Ibid 
56 Förordning (2007:1023) om inkomstbasbelopp för år 2008, 1 kap, 6 § 
57 Stjernborg, s. 11-12 
58 Lag (1997:614) om kommunal redovisning), 5 kap, 4 § 
59 Kommunallag (1991:900), 8 kap, 1 § 
60 Jan Antonson & Bertil Båvall, ”Löneväxling”, s. 104 
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öppenhet och försiktighetsprincipen vilka är principer som är särskilt viktiga inom den 
kommunala redovisningen.61 
 
Bokföringsnämnden har även de givit ut rekommendationer kring hur pensioner ska 
bokföras genom BFN U91:3. Där beskrivs dock pensionsavsättningar ur skattesynpunkt 
och detta har inte något speciellt med denna uppsats att göra62. 
 

                                                   
61 Brorström et al, s. 14-15 
62 Bokföringsnämnden, http://www.bfn.se/ 
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5 Teorier om kommunikation och etik 
 

Eftersom vi valt en deduktiv ansats utgör teorierna en central del i studien. 
Kommunernas pensionsredovisning innefattar till stora delar kommunikation och etik, 
därför har vi valt att behandla teorier inom dessa områden. 

 

5.1 Kommunikationsteori 
Den kommunala redovisningen ska kommunicera med många olika mottagare. Det kan 
vara allt från politiker och ekonomichefer inom kommunen till vanliga skattebetalande 
medborgare. Ett dilemma uppstår då redovisningen dels måste vara tillräckligt detaljerad 
och innehållsrik för att fungera som underlag men samtidigt så lättbegriplig att en individ 
utan särskilda redovisningskunskaper ska kunna förstå den. 
 
Teorier om kommunikation behandlar den typ av informationsutbyte som sker vid 
redovisning och av denna anledning sökte vi efter olika kommunikationsteorier. Även 
kognitionsteorier skulle kunna ligga inom ramen för denna studie men vi ansåg att dessa 
till större delen handlade om perception, det vill säga mer om hur mottagaren uppfattar 
informationen. Redovisning är enligt oss en tvåvägskommunikation och handlar lika 
mycket om hur avsändaren väljer att koda informationen. Vår ambition är att anta ett mer 
övergripande perspektiv där vi studerar både sändare och mottagare och av denna 
anledning valde vi att inte studera kognitionsteorier. 

5.1.1 Shannon & Weavers kommunikationsmodell 
Shannon och Weavers kommunikationsmodell handlar om kommunikation i ett 
grundläggande skede63.  
 

 
Figur 5: Shannons & Weavers kommunikationsmodell, egen bearbetning 64 

 
Applicerar vi modellen på förhållandena i en svensk kommun blir sändaren detsamma 
som kommunstyrelsen. I fallet med en kommuns kommunikation till sina mottagare om 
dess pensionsskuld (kommunen är sändaren) skulle detta kunna innebära att olika 
mottagare har olika sorts brus. Kommunalråden har en sorts brus, till exempel röster runt 
omkring och påverkan. I samma fall har invånarna en annan sorts brus, här kan ges som 
exempel; att mottagarna inte får årsredovisningen hem i brevlådan utan måste beställa 

                                                   
63 John Fiske, Kommunikationsteorier en introduktion, s. 17 
64 Claude E. Shannon & Warren Weaver, The mathemathical theory of communication, s. 5 
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eller hämta hem den från Internet. Vi anser att Shannon och Weavers modell är förlegad, 
den kom redan 1949, och är lite väl förenklad eftersom den bygger på att informationen 
enbart flödar linjärt genom en enda kanal. Informationsflödet idag, nästan 60 år senare, är 
mer komplicerat än på 40-talet. Modellen var dock en bra modell på sin tid som flertalet 
vetenskapsmän använt som grundsten i sina teorier och vidareutvecklat genom åren65. Vi 
anser att Bedfords och Baladounis kommunikationsmatris är en modell som bättre 
beskriver kommunikationen i kommunerna men även denna har några år på nacken66. 

5.1.2 Bedford & Baladounis kommunikationsmatris 
Bedfords och Baladounis kommunikationsmatris är en schematisk modell över 
kommunikationsprocessen. En av anledningarna till att de valde att skapa en schematisk 
modell var att interrelationerna mellan matrisens element blev tydligare.67 Nedan har vi 
översatt och gjort en tolkning av Bedfords och Baladounis kommunikationsmatris där vi 
lagt in de ekonomiska komponenter som vi anser vara gällande för en svensk kommun. 
 

 
Figur 6: Bedford & Baladounis kommunikationsmatris, egen bearbetning 68 

 

                                                   
65 Fiske, s. 17 
66 Norton M. Bedford & Vahe Baladouni, A communication theory approach to accountancy (1962), s. 653 
67 Bedford et al, s. 653 
68 Bedford et al, s. 653 
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Den stora cirkeln, kommunikationsmatrisen, illustrerar miljön där kommunens 
ekonomiska system äger rum. Den stora kvadratens fyra hörnstenar utgör 
kommunikationens grundelement där: 
 
1. E är en förkortning av ekonomifunktionen som samordnar redovisningen och 

även håller kontakten med revisorerna. Förutom kommunens tjänstemän som 
arbetar med ekonomin ingår här även kommunstyrelsens ledamöter och 
kommunfullmäktige. 

2. RP står för kommunens redovisningsprinciper. Principerna utgörs av de 
redovisningslagar som är tillämpliga för kommunen samt den redovisningspraxis 
kommunerna använder sig av. 

3. M är mottagaren av den kommunala redovisningen. Det kan till exempel vara 
beslutsfattare och kommuninvånare. 

4. EH är de ekonomiska händelserna i kommunen, till exempel köp eller försäljning 
av varor och tjänster. 

 
Relationen mellan elementen illustreras av de raka strecken där pilarna anger 
kommunikationsriktningen. Modellen innehåller följande relationer: 
 
1. Ekonomifunktionen (E) övervakar kommunens ekonomiska händelser (EH). 
2. Ekonomifunktionen (E) tillämpar redovisningsprinciperna (RP) och har även möjlighet 
att reflektera (erhålla/hämta feedback) över detta. Kommunikationen är tänkt att fungera 
åt båda hållen. 
3. Redovisningens mottagare (M) tar del av redovisningen som är definierad av 
redovisningsprinciperna (RP). 
4. Mottagarna (M) är även invånare i kommunen som skapar ekonomiska händelser (EH) 
vilket till exempel sker när en kommuninvånare nyttjar kommunal service. 
 
I centrum av den stora vita kvadraten finns fidelitet och signifikans. Ju högre likhet det 
finns mellan hur mottagaren uppfattar redovisningen och den bild som kommunledningen 
vill förmedla, desto bättre fidelitet. Signifikansen visar i hur hög utsträckning 
redovisningsprinciperna är adekvata och relevanta beträffande de ekonomiska 
händelserna.   
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5.2 Teorier om etik 
Definitionen på etik enligt Nationalencyklopedin är69: 
 

”studiet av moraliska fenomen och föreställningar… Med etik avses den 
teoretiska reflexionen över moralen och dess grund.” 

 
Författarna Gowthorpe och Blake menar på att det är viktigt att man ska förstå vad ordet 
etik betyder och vad som ingår i det etiska handlandet för att människan som person ska 
kunna uppträda etiskt. Det har dock givits ut många definitioner på vad etik är när det 
gäller redovisning, vilket skulle kunna ge en missvisande och förvirrande bild på vad etik 
egentligen kännetecknar och betyder inom området.70  
 
David Satava med flera skriver vidare att etiska regler inom redovisning ska vara 
fundamentala och grundläggande, men även baseras på principer som inte ändras. Detta 
ska ske oberoende av företagets eller en persons egna värderingar, det ska vara en 
förpliktelse till medborgarna och deras välfärd. Etiska regler ska även följas så en 
rättvisande bild av verksamheten ges till aktieägarna och andra intressenter eller 
långivare.71 
 
Även om den kommunala redovisningen inte är upprättad på ett etiskt sätt enligt god 
redovisningssed kan ekonomicheferna, och de som arbetar med redovisning i 
kommunerna göra, enligt deras mening rätt sak. Ett exempel är företaget Enron som 
kollapsade totalt på grund av uppblåsta siffror i redovisningen. Enligt Satava med flera 
fick företaget de anställda att arbeta mot fel riktning samtidigt som de trodde att det var 
rätt riktning – det var precis som om Enron skapade sina egna regler72. Fakturor som 
egentligen inte fanns redovisades och de övertygade revisorer och människor med insyn i 
företaget att byggnader som var fallfärdiga hade ett värde73. Enron utnyttjade svagheterna 
och kryphålen i lagen på ett utomordentligt sätt, de ansåg att lagen möjliggjorde så att de 
kunde använda sig av kreativ bokföring snarare än att deras redovisning skulle ge en 
rättvisande bild74. Samtidigt fick bolaget Arthur Andersen 25 miljoner dollar i 
revisionsintäkter och ytterligare 27 miljoner dollar för konsultuppdrag från Enron år 
2000. Ronald F. Duska och Brenda Shay Duska diskuterar i sin bok ifall det går att hålla 
ett objektivt och etiskt förhållningssätt till bokföringen när det dessa gigantiska summor 
är inblandade.75 
 
 
 

                                                   
69 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/ 
70 Catherine Gowthorpe & John Blake, Ethical issues in accounting, s. 3 
71 David Satava, Cam Caldwell & Linda Richards, Ethics and the Auditing Culture: Rethinking the 

Foundation of Accounting and Auditing (2006), s. 274 
72 Satava et al, s. 273 
73 Ibid, s. 274 
74 Ibid, s. 273 
75 Ronald F Duska & Branda Shay Duska, Accounting Ethics, s. 25 
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Linköping är ett exempel på en kommun som redovisar sina pensionsåtaganden i sin 
helhet i balansräkningen76. De tar upp och lyfter fram hela sin samlade pensionsskuld och 
redovisar den som en skuld i balansräkningen, detta trots att det strider mot gällande 
lagstiftning. Det kan dock tolkas som att de följer god redovisningssed trots att de inte 
följer gällande lagar och regler.  

5.3 Hypotes om etik och kommunikation 
Mottagare tror vi kan vara kommunfullmäktige, tjänstemän inom ekonomifunktionen, 
anställda inom kommunen samt kommunens medborgare. I figuren nedan har vi placerat 
dessa på en skala som visar hur nära respektive målgrupp är den beslutsfattande nivån. Ju 
längre till vänster på skalan, desto närmare har målgruppen till den beslutsfattande nivån.  
 

 
 

Figur 7: Mottagare av den kommunala redovisningen, egen konstruktion 

 
När det gäller kommunikation kommer vi att undersöka vem som anses vara den primära 
mottagaren av kommunens redovisning. Vår hypotes är att ju längre till höger 
kommunens primära mottagare ligger, desto viktigare blir etiken för kommunerna och 
därför tror vi att dessa kommuner i högre utsträckning vill ge en rättvisande bild. 

                                                   
76 Årsredovisning 2007 Linköpings kommun, s. 41 
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6 Praktisk metod 
 

För att åstadkomma största möjliga replikerbarhet kommer vi här att beskriva hur vi 
praktisk gick tillväga när vi genomförde undersökningen. 

 

6.1 Urval 
Studiens urvalspopulation är nio av Sveriges kommuner. Vi undersöker kommunerna 
Umeå, Linköping, Borås, Helsingborg, Jönköping, Lund, Norrköping, Västerås och 
Örebro. Sveriges fyra största kommuner; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala är 
betydligt större (180 000 – 800 000 invånare) och enligt vår uppfattning därför inte 
jämförbara med de kommuner vi valt. Studiens nio kommuner ligger inom spannet 5:e till 
13:e största i Sverige med cirka 100 000 – 140 000 invånare.77 Den demografiska 
strukturen hos studiens kommuner är snarlik (se bilaga 2). Detta tror vi delvis kan bero på 
att dessa kommuner har högskolor (eller filialer till högskolor från andra kommuner). 
Andra gemensamma faktorer mellan kommunerna i undersökningen är att de flesta har 
relativt hög befolkningsökning78 och förhållandevis låg medelålder79 i relation till riket 
totalt (se bilaga 3). Sammantaget tror vi att ovanstående faktorer bidrar till en snarlik 
skattebas kommunerna emellan, vilket därmed gör kommunerna jämförbara. 

6.2 Enkätkonstruktion 
Enkäten är inriktad mot ledande befattningshavare och politiker i nio svenska kommuner. 
Vi vill med hjälp av enkäten försöka ta reda på respondenternas kunskapsnivå inom 
begreppet pensionsredovisning inom kommunen där de är verksamma. 
 
På fråga ett vill vi ta del av och försöka utröna vilka som går i pension inom sex år, det 
vill säga anställda som är födda på 40-talet eller tidigare. Vi har i inledningen av arbetet 
skrivit om just denna grupp som ibland brukar kallas Jätteproppen Orvar.  
 
Vi vill ta reda på vilken kommun respondenterna arbetar inom för att kolla så att vi får en 
jämn svarsfrekvens bland kommunerna men även kontrollera att vi kan generalisera 
mellan kommunerna som ingår i arbetet. Svaret som vi får fram vill vi senare försöka 
sätta i relation till andra frågeställningar i enkäten och även koppla till lagar och 
rekommendationer inom redovisningen. 
 
Stratifieringen politiker eller tjänsteman kommer att genomsyra hela arbetet då vi senare 
vill undersöka om medvetenheten och kunskapen är högre eller lägre inom någon av 
grupperna. Denna fråga kommer även att kopplas till teorier om kommunikation och 
senare påvisa om den är bättre eller sämre i någon av grupperna. 
 

                                                   
77 SCB, Topplista över Sveriges 50 största kommuner, 2007-12-31, http://www.scb.se/ 
78 SCB, Folkmängd i riket, län och kommuner 31/12/2007 och befolkningsförändringar 2007, 

http://www.scb.se 
79 SCB, Sveriges befolkning 31 december 2006, kommunala jämförelsetal, http://www.scb.se 
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Arbetet handlar om kommunens redovisningsprinciper och hur dessa kommuniceras 
utifrån politiker och ledande befattningshavares synsätt. Vi valde därför att, med 
lejonparten av frågorna, relatera till frågor som innefattas av begreppet pension. Dessa 
frågor påvisar kännedomen bland respondenterna.  
 
Vidare ville vi undersöka om de tillfrågade anser att det viktigaste är att kommunen visar 
ett positivt resultat, följer god redovisningssed eller tillämpliga lagar inom området med 
mera. Vi ville även undersöka vem respondenterna anser är den primära mottagaren av 
kommunens årsredovisning. 

6.3 Beskrivning av enkätprogrammet 
Det empiriska materialet kommer att samlas in genom en webbenkät som skapats med 
hjälp av programmet LimeSurvey80. LimeSurvey är ett webbaserat program som kan 
hämtas kostnadsfritt från Internet.  Programmet installerades på en hemsida tillhörande en 
av författarna med adressen www.etiskt.se. Vi ville att enkäten skulle vara anonym 
eftersom vi trodde att detta skulle förbättra svarsfrekvensen. Varje respondent fick därför 
en unik länk som till exempel kunde se ut såhär (det fetstilta är det unika):  
http://www.etiskt.se/survey/index.php?sid=53758&token=27vmq1d91ez2itr&lang=sv 
Exempel på en enkät återfinns i bilaga 7. I länken framgår som synes vilken domän 
(hemsida) undersökningen ligger på. Vi är medvetna om att detta skulle ha kunnat 
påverka respondenterna men vi anser att det inte skett i någon vidare omfattning. 
Respondenterna har inte kommit i direkt kontakt med hemsidans huvudinnehåll eftersom 
länken gick omedelbart till undersökningen. 

6.4 Datainsamling 
För att hitta respondenterna har vi letat på respektive kommuns hemsida efter e-post 
adresser till politiker som ingår i kommunstyrelsen och ledande befattningshavare. 
Helsingborgs- och Linköpingskommun hade inte lagt ut adresserna på deras respektive 
hemsida utan de använde istället meddelandefönster där e-post adressen var gömd för att 
komma i kontakt med de anställda. Dessa kommuner fick vi således skriva ett 
meddelande till i meddelandefönstret och be dem skicka adresserna. Vi upplevde att detta 
inte var något problem från kommunernas sida. Det var tre kommuner som vid 
tidpunkten för enkätkonstruktionen inte hade publicerat årsredovisning för år 2007, dessa 
kommuner var; Helsingborg, Lund, Norrköping och Örebro. Vi fick i dessa fall istället 
utgå från deras senast publicerade årsredovisning vilket var 2006 års årsredovisning. 
 
Enkäten öppnades 30 april 2008 klockan 10.00 och samtidigt började vi skicka ut 
inbjudningar per mail. På grund av begränsningar hos värden för hemsidan kunde vi 
endast skicka ut 50 inbjudningar i timmen. Detta medförde att vi skickade ut 140 
inbjudningar 30 april och 70 inbjudningar på morgonen den 2 maj med start kl. 9.00. Vi 
skickade senare ut påminnelser den 6 april till de tillfrågade som vid tidpunkten inte hade 
svarat på enkäten. Vi hade då fått in 54 svar vilket medförde att 156 personer som inte 
hade svarat vilka fick en påminnelse per mail. Den 12 april klockan 12.00 stängdes 
enkäten för inkommande svar. 

                                                   
80 Lime Survey, http://www.limesurvey.org 
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6.5 Svarsfrekvens och bortfall 
De tillfrågade personerna som var inbjudna till att svara på enkäten var 210 stycken. Av 
dessa 210 möjliga svar fick vi in 100 stycken enkätsvar.  
 
Enkäten resulterade i ett svarsbortfall på 52 procent vilket vi anser är ett godkänt resultat 
som vi känner oss nöjda med eftersom vi skickade ut enkäter till hela målpopulationen. 
Ett lika stort bortfall från ett urval hade inte varit bra eftersom det därmed blivit svårt att 
generalisera utifrån. Tack vare att vi använde ett digitalt medium för att samla in vår 
information från respondenterna minskade vi risken för bortfall avsevärt. Detta på grund 
av att till skillnad från papperskopia fanns här inget utrymme för fria ord eller utelämnade 
svar. Det kan ha inträffat att någon respondent märkt att det inte fanns någon möjlighet 
att svara med fria ord eller att personen blir tvungen att ta ställning. Detta kan således ha 
lett till att respondenten avslutat enkäten utan att skicka in den och på så sätt kan vi ha 
fått bortfall av data. Vi har haft med fem frågor där vi inte tvingat respondenten att ta 
ställning, detta har lett till ett partiellt bortfall. Vi valde att acceptera ett visst partiellt 
bortfall eftersom vi annars trodde att respondenterna eventuellt skulle lämna 
undersökningen när de kände sig tvingade att svara. 
 
Eftersom respondenterna har fått ett mail med en unik behörighetskod vet vi att en 
respondent endast har svarat en gång på enkäten. Däremot är vi omedvetna om vilken 
person som har svarat på enkäten – om det är individen som vi riktade enkäten till eller 
om den personen vidarebefordrade mailet till någon annan person som låg utanför 
undersökningens målpopulation. På liknande sätt kan vi inte säkerställa att vi har fått rätt 
e-post adresser från de kommuner vi inte kunde hitta adresserna till själva utan fyllde i ett 
formulär och frågade kommunerna om adresserna. Därför finns det en risk att vi fått en 
överteckning. Det finns även en risk att vi inte får in tillräckligt med svar från en eller 
flera kommuner vilket skulle åstadkomma en undertäckning. 

6.6 Kommentarer från respondenter   
Det uppstod ett problem när vi skickade ut inbjudningarna. Vi märkte relativt omgående 
att några av respondenterna hade problem att öppna länken som hade skickats ut i e-post 
brevet. De tillfrågade verkade intresserade av undersökningen och det var tillslut elva 
personer som skickade ett mail till oss angående problemet. Problemet innebar att 
mottagarens e-post program klippte av länken och lade den på två rader. Mottagaren blev 
på så sätt, istället för att komma in på enkätsidan, dirigerad till startsidan för enkäten där 
de behövde en behörighetskod för att komma in och kunna svara på enkäten. Vi 
besvarade dessa mail, i svaret angav vi personens unika länk en gång till samtidigt som vi 
angav deras unika behörighetskod (se bilaga 4). Detta verkade ha givit en bra effekt då vi 
gjorde en uppföljning på dessa respondenter och såg om just de hade svarat. Det visade 
sig att alla som hade haft detta problem senare hade svarat på enkäten. 
 
När respondenten var klar med enkäten lade vi in en kommentar där respondenten kunde 
skicka sin e-post adress till oss om de ville ta del av resultatet från undersökningen. Vi 
har fått in två mail av personer som velat ta del av resultatet. 
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6.7 Bearbetning 
Efter att vi har stängt enkäten och fått in tillräckligt med svar på den begränsade tiden 
kommer vi att behandla enkäten i SPSS. Vi börjar med att redovisa svaren för sig och 
senare göra en korsanalys. Vi kommer även att utveckla analysen genom att jämföra 
årsredovisningar med enkätsvar vilka vi drar slutsatser utifrån vår problembakgrund och 
syfte med hjälp av våra teorier om etik, kommunikation och lagar inom området.   
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7 Empiri och analys av årsredovisningar och enkätsvar 
 

Detta avsnitt inleds med att vi kartlägger förhållandena i studiens nio kommuner. 
Därefter kommer vi att belysa de eventuella brister och förtjänster vi hittar. Vi vill även 
ge förslag på hur de eventuella bristerna kan lösas samt framhålla eventuella förtjänster. 
Slutligen vill vi diskutera kring motiven till de tillämpade redovisningsprinciperna. 

 

7.1 Kommunernas redovisning 

7.1.1 Borås 2007 
Soliditet 

År 2005 låg soliditeten i 
Borås, enligt kommunens års-
redovisning, på 75 %. Året 
därpå var soliditeten 
oförändrad men 2007 sjönk 
soliditeten till 71 %. Borås 
har som målsättning att hålla 
soliditeten runt 80 %81. 
Kommunen inkluderar inte de 
pensionsrätter som är 
intjänade före 1998 vid 
beräkningen av soliditeten 

vilket vi tveklöst ser som en brist. Nyckeltalet beräknat på detta vis ger inte mottagaren 
en rättvisande bild, något som enligt vår tolkning strider mot god redovisningssed. 
Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden låg på 30 % år 2007, det vill säga hela 
50 procentenheter under kommunens målsättning. År 2006 var soliditeten inklusive den 
totala pensionsskulden 24 % 2006 och året dessförinnan 34 %. Den i årsredovisningen 
redovisade soliditeten har det senaste året sjunkit medan den mer rättvisande soliditeten 
faktiskt har ökat det senaste året. 
 
Pensionsskuld 
Den totala pensionsskulden i Borås kommun uppgick 2007-12-31 till 2 412 miljoner 
kronor. Av dessa var 1 488 miljoner för pensioner intjänade till och med 1997 och Borås 
tar alltså inte med denna summa i balansräkningen. De ligger istället som en 
ansvarsförbindelse och därmed är drygt 60 % av pensionsskulden dold. År 2006 var den 
totala pensionsskulden 2 075 miljoner varav 1 368 miljoner kronor var dolda och året 
dessförinnan var den totala pensionsskulden 1 874 miljoner där 1 254 miljoner kronor 
doldes från balansräkningen. För att ge läsaren en bättre uppfattning kring storleken på 
dessa summor har vi beräknat ett nyckeltal som vi kallar dold pensionsskuld per invånare 
(DPI). Baserat på siffrorna från 2007 hade Borås en DPI på nästan 15 000 kronor. 2006 

                                                   
81 Årsredovisning 2007 Borås kommun, s. 12 
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hade kommunen en DPI på nästan 14 000 kronor medan den år 2005 låg på 13 000 
kronor.  

7.1.2 Helsingborg 2006 
Soliditet 

Vi hade inte tillgång till 
Helsingborgs årsredovisning 
för år 2007 och därför 
tvingades vi granska äldre 
årsredovisningar. Allmänheten 
i Helsingborg får ta del av 
kommunens årsredovisning 
relativt sent och detta ser vi 
som en brist. En tveklös 
förtjänst är dock att 
Helsingborg redovisar, liksom 

knappt tio av landets 290 kommuner, alla sina pensionskostnader som en avsättning i 
balansräkningen82. Därmed anser vi att den i årsredovisningen redovisade soliditeten ger 
en mer rättvisande bild av den faktiska soliditeten. Ytterligare en brist i Helsingborgs 
årsredovisning är att de blandar ihop begreppen procent och procentenheter. År 2006 låg 
soliditeten i Helsingborg på 46 %. Både år 2005 och 2004 var soliditeten 51 %. 
Försämringen beror enligt kommunen på andra aktuariella antaganden om framförallt 
livslängd83. Om Helsingborg skulle lyfta pensionsförpliktelserna gällande pensionsrätter 
intjänade före 1998 skulle soliditeten, enligt kommunens egna beräkningar, istället ligga 
på 73 % för år 2006. Enligt våra beräkningar blir motsvarande soliditet måttligare 63 % 
år 2006 och för år 2005 samt 2004 blir soliditeten 67 %. 
 
Pensionsskuld 
År 2006 var den totala pensionsskuldens värde 2 536 miljoner kronor. Året innan var 
skulden 2 103 miljoner och år 2004 låg skulden på 2 083 miljoner kronor. Eftersom hela 
pensionsskulden i Helsingborg redovisas kan vi inte beräkna den dolda pensionsskulden 
per invånare. Helsingborgs DPI blir med andra ord noll kronor. 

                                                   
82 Årsredovisning 2006 Helsingborgs kommun, s. 10 
83 Ibid, s. 13 
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7.1.3 Jönköping 2007 
Soliditet 

Jönköpings kommun har satt 
upp ett mål på att soliditeten 
skall ligga på minst 50 % och 
betonar i årsredovisningen att 
soliditeten stärkts de senaste 
åren84. Jönköpings soliditet 
har ökat från 55 % år 2005 till 
56 % både år 2006 och 2007, 
men då är inte 
pensionsförpliktelserna som 
är upparbetade före 1998 
inkluderade. När vi tar med 

dessa visar det sig att Jönköping har en negativ soliditet på -6 % för år 2007, -1 % år 
2006 samt -1 % år 2005. Kommunen är därmed i princip konkursmässig. 
 
Det finns rättsfall bland annat från hovrätten som säger att en kommun inte kan försättas i 
konkurs. Detta regleras inte uttryckligen i någon lag men anses ändå vara den allmänna 
uppfattningen i doktrinen. Orsaken till detta är inte i första hand ekonomisk utan 
demokratisk då kommunernas existens har ett starkt grundlagsskydd.85 Vi ser det 
självklart som en brist att ha en dold skuld i årsredovisningen och en negativ soliditet är 
givetvis katastrofalt. Kommunen presenterar trots allt den mer rättvisande (negativa) 
soliditeten i årsredovisningen vilket vi tycker är bra. 
 
Pensionsskuld  
Jönköpings totala pensionsskuld uppgick 2007-12-31 till 2 980 miljoner kronor. Den 
absolut största andelen, 2 800 miljoner, utgörs av pensionsrätter intjänade till och med 
1997. Dessa är enbart redovisade som en ansvarsförbindelse och ligger således utanför 
balansräkningen. För år 2006 och 2005 var Jönköpings dolda pensionsskuld 2 400 
miljoner respektive 2 200 miljoner kronor. Den stora ökningen av pensionsskulden beror 
till viss del på att Jönköping under 2007 ändrade modell för beräkning 
pensionskostnaderna från P-finken till RIPS 07 vilket ledde till omfattande förändringar i 
de aktuariella antagandena86. Beräknar vi Jönköpings DPI har de en skuld på nästan 
23 000 kronor per invånare för år 2007. För 2006 var skulden nästan 20 000 kronor per 
invånare och 2005 drygt 18 000 kronor per invånare. 

                                                   
84 Årsredovisning 2007 Jönköpings kommun, s. 7 
85 Rättsfall (RH 1996:75), Kommun har inte ansetts kunnat sättas i konkurs 
86 Årsredovisning 2007 Jönköpings kommun, s. 13 
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7.1.4 Linköping 2007 
Soliditet 

Linköping redovisar, liksom 
Helsingborg, hela sin 
pensionsskuld. År 2007 var 
soliditeten 73 %. En markant 
ökning från åren 2006 och 
2005 då soliditeten låg på  
48 % respektive 46 %. Denna 
förbättring grundar sig till 
största delen i en försäljning 
av ett kommunalt bolag där 
kommunen gjorde en reavinst 

på 1 341 miljoner kronor87. Om Linköping skulle gjort som de flesta andra kommuner 
och exkluderat de pensionsrätter som intjänats före 1998 skulle soliditeten i Linköping 
vara hela 95 %. För år 2006 skulle den bli 64 % och 77 % för år 2005.  
 
Pensionsskuld 
2007-12-31 uppgick Linköpings totala pensionsskuld till 2 666 miljoner kronor. Hela 
summan redovisas och 2 428 miljoner gäller pensioner före 1998. Den totala skulden år 
2006 uppgick till 2 313 miljoner där 2 144 miljoner gällde de pensionsrätter som intjänats 
före 1998. Motsvarande siffror för år 2005 var 2 118 miljoner respektive 1 952 miljoner 
kronor. Även här beräknar vi alltså inte någon DPI eftersom den blir noll. 

7.1.5 Lund 2006 
Soliditet 

Även Lund redovisar 
pensionsskulden i sin helhet. 
Dessvärre har vi inte haft 
tillgång till årsredovisningen 
för 2007 och precis som för 
Helsingborg anser vi detta 
vara en brist. År 2006 var 
soliditeten 40 %, 2005 låg den 
på samma nivå och år 2004 
var soliditeten 37 %. När vi 
exkluderar pensionsskulden 
för pensionsrätter före 1998 

blir soliditeten 78 % år 2006 och 76 % respektive 72 % för åren 2005 och 2004. 
 
 
 
 

                                                   
87 Årsredovisning 2007 Linköpings kommun, s. 5 
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Pensionsskuld 
2006-12-31 uppgick den totala pensionsskulden i Lund till 2 000 miljoner kronor. Den 
totala pensionsskulden var 1 950 miljoner år 2005 och 1 665 miljoner kronor 2004. Från 
år 2004 har Lund medvetet brutit mot Kommunalredovisningslagen och redovisat hela 
sin pensionsskuld i balansräkningen vilket kommunen motiverar med att detta i allra 
högsta grad är förenligt med god ekonomisk hushållning88. Även vi anser att detta är bra 
eftersom redovisningen ger en mer rättvisande bild av det faktiska läget. 

7.1.6 Norrköping 2006 
Soliditet 

Vi har inte haft tillgång till 
den senaste årsredovisningen 
från Norrköpings kommun 
och därför känner vi inte till 
vilken soliditet kommunen 
hade år 2007. Givetvis är 
detta en brist. 2006 var 
soliditeten 46 %, 2005 var 
soliditeten 43 % och år 2004 
låg soliditeten på 45 %. 
Norrköping tar inte upp hela 
pensionsskulden i balans-
räkningen och inkluderar vi 

denna blir soliditeten istället 36 % för både år 2006 och 2005 samt 38 % för år 2004. Att 
Norrköping inte redovisar en korrekt soliditet ser vi självklart som en brist men det är bra 
att kommunen verkar känna till skillnaden mellan procent och procentenheter89. 
 
Pensionsskuld 
Norrköpings totala pensionsskuld år 2006 var 2 750 miljoner kronor varav 2 590 miljoner 
låg dolda utanför balansräkningen. 2005 var den totala pensionsskuld 2 430 miljoner 
kronor och då var 2 275 miljoner dolda. 2 513 miljoner kronor låg Norrköpings totala 
pensionsskuld på år 2004 och av dessa var 2 402 miljoner kronor dolda. DPI för år 2006 i 
Norrköping låg på mer än 20 000 kronor och drygt 18 000 år 2005. För år 2004 låg 
Norrköpings DPI på strax över 19 000 kronor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
88 Årsredovisning 2006 Lunds kommun, s. 72 
89 Årsredovisning 2006 Norrköpings kommun, s. 37 
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7.1.7 Umeå 2007 
Soliditet 

Umeå kommun redovisar inte 
hela sin pensionsskuld i 
balansräkningen och uppger i 
årsredovisningen för 2007 att 
soliditeten låg på 36 %, 37 % 
för år 2006 och på 35 % år 
2005. Kommunen presenterar 
dock även soliditeten 
inklusive den totala pensions-
skulden i sin årsredovisning 
och när hela är medräknad 
blir soliditeten istället 19 % 
för 2007 och 21 % för åren 
2006 och 200590.  

 
Pensionsskuld 
Kommunens totala pensionsskuld uppgick 2007-12-31 till 2 550 miljoner kronor varav  
2 380 miljoner gällde pensioner före 1998 och dessa tog kommunen upp utanför 
balansräkningen. 2006 var den totala skulden 2 100 miljoner kronor varav nästan 2 000 
miljoner var dolda. År 2005 låg Umeå kommuns totala pensionsskuld på 1 909 miljoner 
och av dessa var 1 809 miljoner kronor dolda. Detta innebär att DPI i Umeå var drygt 
21 000 kronor år 2007. År 2006 var DPI nästan 18 000 kronor och året innan drygt 
16 000 kronor. 

7.1.8 Västerås 2007 
Soliditet 

2007-12-31 var Västerås 
soliditet 46 %. Vid samma 
tidpunkt året innan var 
soliditeten 46 % och 2005 låg 
den på 43 %. Även om 
kommunen inte redovisar hela 
pensionsskulden i sin 
balansräkning presenterar 
Västerås förtjänstfullt 
soliditeten inklusive den 
totala pensionsskulden i 
årsredovisningen91. I Västerås 
var soliditeten 18 % för  

år 2007. År 2006 låg den på 19 % och likaså året före. 
 

                                                   
90 Årsredovisning 2007 Umeå kommun, s. 23 
91 Årsredovisning 2007 Västerås kommun, s. 33 
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Pensionsskuld 
Den totala pensionsskulden uppgick 2007-12-31 i Västerås till 2 914 miljoner kronor. Av 
dessa var det 2 575,3 miljoner som gällde pensioner före 1998 och som inte var med i 
balansräkningen. 2006 var den totala pensionsskulden 2 670 miljoner varav 2 390 
miljoner kronor var dolda. År 2005 låg den totala pensionsskulden på 2 400 miljoner 
varav 2 120 miljoner kronor var dolda. För år 2007 innebär detta en DPI på drygt 19 000 
kronor per invånare, nästan 18 000 kronor år 2006 och nästan 16 000 kronor år 2005. 

7.1.9 Örebro 2006 
Soliditet 

Årsredovisningen för år 2007 
från Örebro dök upp under 
arbetets gång men eftersom 
respondenterna från Örebro 
hade ombetts besvara 
frågorna baserade på 2006 års 
siffror utgår vi från dessa. År 
2006 var soliditeten i Örebro 
70 %. Året innan det låg 
soliditeten på 67 % och år 
2004 var den 62 %. En brist i 
årsredovisningen för 2006 är 
att enbart den missvisande 

soliditeten redovisas92. När hela pensionsskulden är inräknad blir soliditeten 24 % för år 
2006, 23 % för år 2005 och 20 % år 2004. Eftersom vi trots allt fick tillgång till den 
senaste årsredovisningen granskade vi denna, även om siffrorna inte ingår i vår analys. I 
den nyare årsredovisningen har kommunen förbättrat sig och presenterar även soliditeten 
inklusive den dolda pensionsskulden93. 
 
Pensionsskuld  
Örebros totala pensionsskuld uppgick 2006-12-31 till totalt 2 680 miljoner kronor varav  
2 560 miljoner kronor var dolda. 2005 var den totala skulden 2 460 miljoner kronor och 
av dessa var 2 345 miljoner dolda. År 2004 var den totala pensionsskulden 2 405 miljoner 
kronor där 2 310 miljoner var dolda. Detta innebär en DPI på nästan 20 000 kronor år 
2006, drygt 18 000 kronor år 2005 och strax under 18 000 kronor året dessförinnan. 

                                                   
92 Årsredovisning 2006 Örebro, s. 6 
93 Årsredovisning 2007 Örebro, s. 6 
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7.2 Kommun mot kommun 
Kommunernas dolda pensionsskuld per invånare är en absolut summa och säger därför 
inte särskilt mycket i sig. Av denna anledning har vi valt att göra en mellanfallsanalys där 
kommunerna ställs mot varandra. Då framgår skuldens omfattning på ett tydligare sätt 
eftersom summan därmed blir relativ. I stapeldiagrammet nedan visas respektive 
kommuns DPI för de tre senaste åren. Här vill vi påpeka att de tre senaste åren är år 2005, 
2006 och 2007 för alla kommuner utom för Norrköping och Örebro. För dessa två 
kommuner är de tre senaste åren istället 2004, 2005 och 2006 beroende på att vi inte haft 
tillgång till siffror från 2007 för Norrköping och Örebro. Eftersom Helsingborg, 
Linköping och Lund redovisar hela sin pensionsskuld blir den dolda pensionsskulden per 
invånare noll kronor för dessa kommuner. 
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Figur 8: DPI - dold pensionsskuld i kronor per invånare, egen konstruktion 

 
 
Alla studiens kommuner har haft en befolkningsökning det senaste året (se Bilaga 3). 
Ceteris paribus borde detta åstadkomma en minskning av DPI. Borås har alla de 
undersökta åren haft lägst DPI, bortsett från de kommuner som helt saknar dold 
pensionsskuld. Jönköping inleder sin årsredovisning med att skryta över sitt resultat på 
148 miljoner kronor94. Resultatet överträffade kommunens förväntningar och dessutom 
har kommunen haft sin största befolkningsökning någonsin95. Trots detta steg 
kommunens DPI och de senaste två åren har Jönköping haft högst DPI bland alla studiens 
kommuner. Norrköping har gjort ett trendbrott, dessvärre åt det sämre hållet. Mellan åren 
2005 och 2006 sjönk den dolda pensionsskulden per invånare men det senaste året vände 
den positiva neråtgående trenden och Norrköping har idag (tillsammans med Örebro) den 
tredje största dolda pensionsskulden per invånare. Även Umeå skryter inledningsvis i sin 
årsredovisning om sitt positiva resultat på drygt 110 miljoner kronor som överträffade 

                                                   
94 Årsredovisning 2007 Jönköpings kommun, s. 3 
95 Ibid 
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förväntningarna med mer än 40 %96. Kommunen intar en föga hedrande andraplats när 
det gäller DPI. Att Umeå haft den lägsta befolkningstillväxten ursäktar inte den stigande 
trenden. Räknar vi på ett scenario med en befolkningstillväxt på 1,94 % (som Lund har) 
hamnar ändå Umeås DPI på över 21 000 kronor per invånare. Detta skulle med andra ord 
inte förändra Umeås relativa ställning bland studiens kommuner. Västerås har tyvärr 
också en stigande trend men kommunen kan ändå glädja sig över att ha den näst lägsta 
skulden. År 2004 och 2005 höll sig skulden oförändrad i Örebro medan den steg år 2006. 
När det gäller Örebro bör slutsatserna tas med en nypa salt eftersom data för 2007 saknas. 
Detsamma gäller således även för Norrköping. 

7.3 Enkätfrågor  
Här sammanfattar vi svaren på enkäten, dessa redovisas även mer detaljerat i bilaga 5. 
 
Fråga 1: Vilket årtionde är du född? 
Nästan 4/10 av de tillfrågade svarade att de är födda innan 1950, vilket betyder att 
pensionsavgångarna kommer att ha en betydande påverkan på kommunens ekonomi inom 
6 år, då de undersökta kommunerna kommer att betala ut pension till dessa människor. 
Vidare kan vi även urskilja att inom 16 år kommer hela 2/3 av kommunernas anställda 
idag att pensioneras. Att dessa framtida kostnader började fonderas först 1998, och flera 
av de undersökta kommunerna dras med stora dolda pensionsskulder utan någon synbar 
ambition att ordna upp detta, ser vi som ett stort problem. De flesta kommuner följer 
fortfarande Kommunalredovisningslagen som anger att framtida pensionskostnader ska 
tas upp som en not i balansräkningen97. Detta anser vi kommer att bli en enorm 
påfrestning för kommunernas ekonomi framöver. 
 
Fråga 2: Vilken kommun arbetar du inom? 
De tillfrågade i Lunds kommun var bäst på att svara på enkäten samtidigt som 
Norrköpings kommun var sämst. För övrigt anser vi att det är en relativt jämn 
svarsfördelning bland kommunerna. 
 
Fråga 3: Är du tjänsteman eller politiker? 
Av totalt 100 respondenter svarade 42 % att de var anställda som ”tjänstemän” och 58 % 
som ”politiker” . Vi anser att detta är en bra fördelning överlag, dock kan fördelningen se 
olika ut inom de undersökta kommunerna. 
 
Fråga 4: Vilken kunskapsnivå vad gäller kommunens pensionsredovisning anser du 
att du har? 
På frågan svarade mer än 2/3 av respondenterna att de anser att deras kunskapsnivå 
gällande sin kommuns redovisning av pensioner är ”tillräcklig”  eller ”hög” . Utav dessa 
2/3 svarade 79 % av respondenterna att de hade ”tillräcklig”  kunskap om 
pensionsredovisningen i sin kommun.  
 
 
 
                                                   
96 Årsredovisning 2007 Umeå kommun, s. 5 
97 Lag (1997:614) om kommunal redovisning, 5:e kapitlet, 4 § 
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Fråga 5: Vet du om din kommuns totala pensionsskuld ökade eller minskade under 
2007? (under 2006 för Helsingborg, Lund och Örebro) 
Nästan 1/4 svarade att de inte visste hur pensionsskulden i deras kommun hade förändrats 
det senast redovisade året. Trots att ingen kommuns pensionsskuld har minskat under det 
senaste året (se figur 10) svarade 15 % att pensionsskulden hade minskat i deras 
kommun. Ingen respondent svarade att den hade ”minskat med mer än 10 %”. 
 
Fråga 6: Vilka kunskaper om ekonomi finns, enligt din mening, generellt sett inom 
följande grupper?  
Kommunfullmäktige 
Endast 14 % av respondenterna anser att kommunfullmäktige har ”goda”  eller ”mycket 
goda” kunskaper om ekonomi och 52 % anser att kommunfullmäktige har ”tillräckliga”  
kunskaper. 
 
Kommunstyrelsen 
Det är betydligt fler, 64 % som anser att kommunstyrelsen har ”goda”  eller ”mycket 
goda” kunskaper om ekonomin. 28 % har svarat att de har ”tillräckliga”  kunskaper och 
ingen har svarat att de har ”mycket dåliga” kunskaper om ekonomin. 
 
Tjänstemän inom kommunens ekonomifunktion 
Respondenterna anser att tjänstemännen inom ekonomifunktionen besitter väldigt hög 
kunskap om ekonomi. Hela 74 % har svarat att de har ”mycket goda” kunskaper, 19 % 
anser att deras kunskaper är ”goda”  och 2 % anser att de är ”tillräckliga” . 1 % har svarat 
att de har ”dåliga kunskaper”.  
 
Ställningstagande i varje delfråga var högt, endast 4 % har svarat ”vet ej” . Det var endast 
på frågan om kommunfullmäktiges kunskaper som 1 % svarade att de var ”mycket 
dåliga” . När vi analyserar dessa tre delfrågor känns det i liten grad som klubben för 
inbördes beundran där kommunfullmäktige glider undan lite och ekonomifunktionen 
ligger i topp. 
 
Fråga 7: Känner du till vilka redovisningsprinciper  din kommun tillämpar när det 
gäller pensioner? 
Hela 1/4 vet inte vilka redovisningsprinciper som just deras kommun tillämpar vid 
redovisningen av de anställdas pensioner. Vi anser att denna fjärdedel har undermåliga 
kunskaper inom området. Kommunens pensionspengar är en skuld till dem som är eller 
har varit anställda inom kommunen. Dessa pengar är de anställdas inkomst när de går i 
pension och kommer således att betyda en ekonomiskt tryggad framtid för dessa 
människor.  
 
Fråga 8: Är du nöjd med de redovisningsprinciper som din kommun tillämpar när 
det gäller pensioner? 
Av respondenterna tog 20 % inte ställning i frågan och svarade ”Vet ej” . 15 % av 
respondenterna svarade ”Nej, tveksam” eller ”Nej, inte alls”. Resterande 65 % svarade 
”Ja, absolut” eller ”Ja, delvis” och ansåg att de var helt eller delvis nöjd med sin 
kommuns redovisningsprinciper. 
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Fråga 9: Hur anser du att kommunen motiverar sina redovisningsprinciper rörande 
pensionerna? 
Enligt rådet för kommunal redovisning är försiktighetsprincipen en av de två viktigaste 
principerna vid kommunal redovisning98. Det är dock endast 7 % av respondenterna som 
anser att kommunen motiverar sina redovisningsprinciper rörande pensioner genom 
försiktighetsprincipen. En liten majoritet har svarat att detta motiveras med att 
kommunen följer god redovisningssed, vilket vi tolkar som att dessa respondenter vill att 
deras kommun ska ta upp hela pensionsskulden i balansräkningen. I Kommunallagen står 
det att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, med detta menas att ekonomin 
skall vara i balans99, 31 % hade avlagt detta svar. Sista svarsalternativet medger på 
samma sätt att kommunerna ska primärt följa gällande lagstiftning inom området, vilket 
30 % hade svarat. Om vi slår ihop de två alternativ som förespråkar att man ska följa 
lagstiftningen summerar det 61 % av respondenterna, om vi på samma sätt slår ihop de 
två alternativ som relaterar till att kommunens redovisning ska ge en rättvisande bild 
summerar dessa alternativ totalt 39 % av respondenterna. De flesta respondenter i 
undersökningen tycker således att det är viktigare att följa tillämplig lagstiftning inom 
området istället för att följa god redovisningssed. 
 
Fråga 10: Vad uppfattas, enligt din mening, generellt sett som viktigt av 
beslutsfattarna på central nivå i din kommun? 
Att kommunen visar ett positivt resultat 
7 % av de respondenterna svarade att detta var ”ganska viktigt”. 38 % svarade att det var 
”viktigt”  och nästan hälften, 49 % svarade att det var ”mycket viktigt”. Ingen respondent 
svarade ”inte alls viktigt”  eller ”mindre viktigt” . 
 
Att kommunens företag har en sund ekonomi 
37 % av respondenterna svarade att det var ”viktigt”  och 49 % svarade att det var 
”mycket viktigt”. Av de tillfrågade anser 1 % att det är ”mindre viktigt”  att kommunens 
företag har en sund ekonomi, och bara 6 % svarade att det var ”ganska viktigt”. 
 
Att kommunens ekonomi är i balans på sikt 
6 % ansåg att det är ”mindre viktigt”  att kommunens ekonomi är i balans på sikt 
samtidigt som 24 % anser att detta är ”viktigt” . Svarsalternativet ”mycket viktigt” hade 
högst svarsfrekvens med 62 % av respondenterna samtycke. Ingen respondent ansåg att 
detta ”inte var viktigt”  och 1 % ansåg att det var ”ganska viktigt”. 
 
Att kommunen följer gällande lagstiftning rörande redovisningen 
Av respondenterna anser 3 % att det är ”mindre viktigt”  att kommunen följer gällande 
lagstiftning och 5 % anser att det är ”ganska viktigt”. 28 % anser att det är ”viktigt”  och 
56 % anser att det är ”mycket viktigt”. Ingen tyckte att det ”inte var viktigt” att följa 
gällande lagstiftning. 
 
 
 

                                                   
98 Brorström et al, s. 14-15 
99 Kommunallag (1991:900), 8 kap, 1 § 
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Att kommunen följer god redovisningssed 
7 % anser att det är ”ganska viktigt” samtidigt som 26 % anser att det är ”viktigt”  och  
57 % att det är ”mycket viktigt”. Av de tillfrågade valde 6 % att inte svara på denna fråga. 
Av respondenterna anser 3 % att det ”inte är viktigt”  eller ”mindre viktigt”  att följa god 
redovisningssed. 
 
Svaren på dessa delfrågor påminner mycket om varandra. Vi menar på att respondenterna 
anser att alla dessa frågor är centrala i ekonomiarbetet inom kommunerna och således 
besvarade de dem med högt betyg. Något som vi har kunnat urskilja är att alternativen 
”viktigt”  eller ”mycket viktigt” hade samma svarsfrekvens bland de tillfrågade när det 
gällde att följa god redovisningssed och att följa lagstiftningen. Dock anser en liten 
majoritet att det är viktigare att kommunens ekonomi är i balans på lång sikt än att följa 
gällande lagar och rekommendationer inom området redovisning. 
 
Fråga 11: Vem anser du vara den primära mottagaren av din kommuns 
årsredovisning? 
Endast 1 % av de tillfrågade anser att ”tjänstemän inom ekonomifunktionen” är den 
primära mottagaren av kommunens årsredovisning. En majoritet på 62 % anser att det är 
”kommunfullmäktige” som är den primära mottagaren och 37 % anser ”kommunens 
medborgare”. Enligt Björn Brorström med flera är det ”kommunens medborgare” som är 
den primära mottagaren av kommunens redovisning då de måste ha möjlighet att 
utvärdera den finansiella ställningen i kommunen100. Av de tillfrågade anser 37 % av 
respondenterna detta. Ingen har svarat att det är de ”anställda inom kommunen” som är 
den primära mottagaren av kommunens årsredovisning.  
 
Fråga 12: Anser du att din kommuns redovisning av pensioner ger en rättvisande 
bild av den totala pensionsskulden i kommunen? 
En majoritet eller 62 % av de tillfrågade anser att den ger en rättvisande bild samtidigt 
som 14 % anser att deras kommuns redovisning av pensioner inte ger en rättvisande bild. 
24 % har inte tagit ställning i frågan. Denna fråga kan skifta mellan kommunerna då de 
använder olika redovisningsprinciper, en del använder gällande lagar och andra använder 
god redovisningssed som grund. 

7.4 Vad har kommunerna för kunskap? 
Vi vill undersöka hur god kännedomen gällande pensionsredovisningarna är i 
kommunerna. Här ställer vi frågorna mot varandra för att försöka få en tydligare bild av 
vad respondenterna i varje kommun har svarat. Med hjälp av stratifiering kan vi till 
exempel utröna om det är en politiker eller en tjänsteman som har avlagt ett visst svar och 
i vilken kommun respondenten arbetar. 
 
 

                                                   
100 Brorström et al, s. 9 
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7.4.1 Vem har svarat? 
I Jönköping var det bara politiker och i Norrköping nästan bara politiker som hade svarat 
på enkäten. Lund hade flest antal tjänstemän, en tredjedel av respondenterna svarade att 
de arbetade som tjänsteman i den kommunen. Övriga kommuner hade en jämn 
svarsfördelning mellan politiker och tjänstemän (se figur 9). 

Vilken kommun arbetar du inom? * Är du tjänsteman e ller
politiker? Crosstabulation

% within Vilken kommun arbetar du inom?

46% 54% 100%

57% 43% 100%

0% 100% 100%

44% 56% 100%

67% 33% 100%

14% 86% 100%

38% 63% 100%

36% 64% 100%

42% 58% 100%

42% 58% 100%
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Figur 9 

7.4.2 Förändring av den totala pensionsskulden 
När det gäller pensionsskuldens förändring har den ökat i alla studiens kommuner. Lund 
har haft den lägsta ökningen av de totala pensionsskulderna, deras totala pensionsskuld 
ökade med knappt 3 % vilket är mycket bättre än till exempel Örebro som hade näst lägst 
ökning på knappt 9 %. I absoluta tal har skulden ökat mindre i Borås än i Linköping men 
relativt sett har den ökat mer. I Jönköping har pensionsskulden haft en lägre relativ 
ökning än i Helsingborg, trots att ökningen i absoluta tal är nio miljoner kronor högre. 
Umeå kommer sist, både när det gäller absolut och relativ ökning. 
 

Total pensionsskuld per kommun i miljoner SEK
Kommun Näst senaste Senast Relativ Absolut 

redovisade året redovisade året  förändring förändring
Lund 1 949 2 001 3% 52
Örebro 2 460 2 677 9% 217
Västerås 2 671 2 914 9% 243
Norrköping 2 430 2 747 13% 317
Linköping 2 313 2 666 15% 353
Borås 2 075 2 412 16% 337
Jönköping 2 538 2 980 17% 442
Helsingborg 2 103 2 536 21% 433
Umeå 2 101 2 553 22% 452  

Figur 10 



 - [ 39 ] - 

7.4.3 Kännedom om pensionsskuldens förändring 
Trots att skulden alltså ökat i alla studiens kommuner svarade respondenter i sex av 
studiens nio kommuner (totalt 14 %) att de trodde pensionsskulden hade minskat (se figur 
10 nedan). När vi rangordnar kommunerna efter vem som bäst känner till hur 
pensionsskulden förändrats blir ordningen som följer (placering inom parantes): 
 
I Umeå (1) svarade hälften av respondenterna rätt på frågan om pensionsskuldens 
förändring och ingen svarade ”Vet ej”. Drygt 40 % av respondenterna i Örebro (2) 
svarade rätt och knappt 17 % ”Vet ej”. I Linköping (3) svarade 1/3 rätt men nästan häften 
valde att svara ”Vet ej”. Även i Borås (4) och Västerås (5) svarade knappt 1/3 rätt medan 
15 % inte visste i Borås och drygt 20 % i Västerås. 14 % av Norrköpings (6) respondenter 
svarade rätt men lika många svarade ”Vet ej”. Drygt 12 % i Jönköping (7) och strax över 
13 % i Lund (8) svarade rätt. Dock var det ingen som svarade ”Vet ej” i Jönköping men 
hela 60 % i Lund. I Helsingborg (9) lyckades ingen svara rätt och drygt 40 % svarade 
”Vet ej”. 
 
Vi har inte lyckats hitta något särskilt mönster när det gällde kännedom om 
pensionsskuldens förändring ställt mot om respondenten var tjänsteman eller politiker. 
Det finns dock två kommuner som avviker och det är Jönköping som hamnade på tredje 
plats från slutet när det gällde kännedomen om pensionsskuldens förändring. Här var de 
svarande enbart politiker. Lund var näst sämst när det gällde kännedom om 
pensionsskuldens förändring och här var 2/3 av respondenterna tjänstemän. 
 

Vilken kommun arbetar du inom? * Vet du om din komm uns totala pensionsskuld ökade eller minskade under  2007?
(under 2006 för Helsingborg, Lund och Örebro) Cross tabulation

% within Vilken kommun arbetar du inom?

31% 0% 38% 15% 0% 15% 100%

0% 14% 43% 0% 0% 43% 100%

13% 75% 0% 13% 0% 0% 100%

33% 0% 11% 11% 0% 44% 100%

0% 27% 13% 0% 0% 60% 100%

14% 0% 29% 43% 0% 14% 100%

50% 25% 13% 0% 13% 0% 100%

7% 29% 7% 36% 0% 21% 100%

8% 42% 17% 17% 0% 17% 100%

15% 23% 20% 14% 1% 27% 100%

Borås

Helsingborg

Jönköping

Linköping

Lund

Norrköping

Umeå

Västerås

Örebro

Vilken
kommun
arbetar
du inom?

Total

Ökat med
mer än 10%

Ökat med
5 - 10%

Ökat med
0 - 4,9%

Minskat med
0 - 4,9%

Minskat med
5 - 10% Vet ej

Vet du om din kommuns totala pensionsskuld ökade eller minskade under 2007?
(under 2006 för Helsingborg, Lund och Örebro)

Total

 
Figur 11 
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7.5 Attityd 
Vi ville undersöka attityden i kommunerna, det vill säga vad respondenterna ansåg om 
sin egen kunskapsnivå. Mer än hälften av de respondenter som svarade att de absolut 
kände till pensionsredovisningsprinciperna i sin kommun svarade fel på frågan om hur 
mycket pensionsskulden förändrats. Av de respondenter som svarade att de inte kände till 
redovisningsprinciperna gissade 67 % fel. Detta innebär att attityden hos respondenterna 
är att väldigt många tror att de har god kännedom, trots att de alltså inte har det. Med 
tanke på att respondenterna inte behövde ange en specifik procentsats utan gavs möjlighet 
att svara inom ett intervall tycker vi att andelen korrekta svar borde ha varit högre.  
(Se bilaga 6) 

7.5.1 Ger kommunens redovisning en rättvisande bild? 
Alla respondenter i Jönköping anser att deras redovisning av pensionsskulden ger en 
rättvisande bild. Jönköping är, som tidigare nämnts, kommunen med högst DPI och den 
enda av studiens kommuner som uppvisar en negativ soliditet. De faktumen att 
kommunen presenterar den negativa soliditeten i sin årsredovisning och att den dolda 
pensionsskulden trots allt går att utläsa från en not räcker inte, enligt oss, till att ge en 
rättvisande bild. Det är även en hög andel i Linköping som anser att redovisningen ger en 
rättvisande bild. Linköping har noll i DPI och den högsta soliditeten bland studiens 
kommuner. Vi anser att Linköpings redovisning ger en rättvisande bild. Detsamma gäller 
för Helsingborg och Lund som också tar med hela pensionsskulden i sina 
balansräkningar. Vi finner ett lågt ställningstagande i Lund där en majoritet valde att 
svara ”Vet ej”. Dock kan vi inte förklara denna försiktighet. Örebro är den enda 
kommunen där det är fler som svarat ”Ja” än ”Nej”. Noterbart är dock att majoriteten i 
Örebro valde att svara ”Vet ej”. (Se figur 12) 
 

Vilken kommun arbetar du inom? * Anser du att din k ommuns redovisning
av pensioner ger en rättvisande bild av den totala pensionsskulden i

kommunen? Crosstabulation

% within Vilken kommun arbetar du inom?

0% 69% 31% 100%

36% 64% 0% 100%

0% 100% 0% 100%

11% 89% 0% 100%

53% 40% 7% 100%

0% 71% 29% 100%

0% 63% 38% 100%

36% 64% 0% 100%

42% 25% 33% 100%

24% 62% 14% 100%

Borås

Helsingborg

Jönköping

Linköping

Lund

Norrköping

Umeå

Västerås

Örebro

Vilken
kommun
arbetar
du inom?

Total

Vet ej Ja Nej

Anser du att din kommuns
redovisning av pensioner ger en

rättvisande bild av den totala
pensionsskulden i kommunen?

Total

 
Figur 12 
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7.5.2 Nöjdhet 
Nöjdhet förknippar vi också med attityd. En majoritet av studiens alla studiens 
kommuner (förutom Norrköping) är absolut eller delvis nöjda med 
redovisningsprinciperna. Det finns ingen respondent som är missnöjd i Jönköping och här 
vet vi sedan tidigare att bara politiker har svarat. Kommunpolitikerna i Jönköping verkar 
således vara nöjda med sina redovisningsprinciper, trots att kommunen har högst DPI. 
Även i Linköping verkar respondenterna nöjda men här är fördelningen mellan politiker 
och tjänstemän ganska jämn och Linköping tillhör som tidigare nämnt en av de 
kommuner som har noll i DPI. I Norrköping är lika många delvis nöjda som tveksamma 
och inte alls nöjda tillsammans, med andra ord är de minst nöjda i Norrköping. Andelen 
som svarade ”Vet ej” var ganska hög, nästan hälften i Lund, varför resultat bör tolkas 
med viss försiktighet. I Jönköping och Umeå var det dock ingen som svarade ”Vet ej”.  

Vilken kommun arbetar du inom? * Är du nöjd med de redovisningsprinciper som din kommun
tillämpar när det gäller pensioner? Crosstabulation

% within Vilken kommun arbetar du inom?

0% 38% 46% 15% 0% 100%

29% 43% 7% 14% 7% 100%

0% 50% 50% 0% 0% 100%

22% 56% 22% 0% 0% 100%

47% 20% 27% 7% 0% 100%

14% 0% 43% 14% 29% 100%

0% 50% 25% 13% 13% 100%

21% 14% 57% 7% 0% 100%

25% 17% 33% 25% 0% 100%

20% 31% 34% 11% 4% 100%

Borås

Helsingborg

Jönköping

Linköping

Lund

Norrköping

Umeå

Västerås

Örebro

Vilken
kommun
arbetar
du inom?

Total

Vet ej Ja, absolut Ja, delvis Nej, tveksam Nej, inte alls

Är du nöjd med de redovisningsprinciper som din kommun
tillämpar när det gäller pensioner?

Total

 
Figur 13 
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8 Analys utifrån teorier och rättsregler  
 

I detta kapitel försöker vi analysera det empiriska materialet utifrån teorierna om etik 
och kommunikation men även utifrån de lagar och bestämmelser som gäller för 
kommunernas pensionsredovisning. 

 

8.1 Kommunal kommunikation 
Genom att applicera Bedford & Baladounis kommunikationsmodell101 på den 
kommunala kommunikationen gällande redovisningsprinciperna kan vi studera och 
utvärdera informationsflödet. Vi kommer dock inte att studera modellens alla 
komponenter. Redovisningsprinciperna omfattar både beräkning och redovisning av den 
totala pensionsskulden. I kvadraten E befinner sig inte bara de tjänstemän som praktiskt 

sköter redovisningen utan även 
kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige som fattar 
besluten rörande kommunens 
redovisning. Dessa beslut 
illustreras av den neråtgående pilen 
som går mot RP. Jönköping är ett 
exempel på en kommun som bytt 
sätt att beräkna den totala 
pensionsskulden.  När det gäller 
Jönköping skedde bytet på 
anmodan från SKL102, men Lund 
är ett exempel på att en kommun 
själv kan ta initiativ till ett byte103. 
I modellen motsvaras detta flöde 
av det Bedford med flera kallar för 
feedback. 
 
 

Figur 14: Bedford & Baladounis Kommunikationsmatris, egen bearbetning 104 
 

I studiens inledning föreställde vi oss att mottagare av kommunens redovisning (M) 
kunde vara beslutsfattare och kommuninvånare men även tjänstemännen inom 
kommunens ekonomifunktion och de anställda som faktiskt berörs eftersom det är deras 
pensioner den dolda skulden handlar om. Lite överraskande var det ingen av 
respondenterna som såg de anställda som primära mottagare och bara en enda respondent 
ansåg att det var tjänstemännen. Hela 2/3 svarade att kommunfullmäktige är den primära 
mottagaren och resterande, det vill säga 1/3 att det var kommunens medborgare. Här hade 

                                                   
101 Bedford et al, s. 653 
102 Årsredovisning 2007 Jönköpings kommun, s. 13 
103 Årsredovisning 2006 Lunds kommun, s. 72 
104 Bedford et al, s. 653 
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vi en hypotes om att de kommuner som såg invånarna som den primära mottagaren också 
var de kommuner utan dold pensionsskuld, det vill säga Helsingborg, Linköping och 
Lund. I Helsingborg och Linköping anser drygt 1/3 att invånarna är den primära 
mottagaren och i Lund nästan häften. Vår hypotes håller dock inte eftersom även 1/3 i 
Norrköping och Örebro, över 40 % i Västerås och hälften i Jönköping och Umeå också 
anser att invånarna är primära mottagare. Endast Borås avviker där nästan 90 % anser att 
det är kommunfullmäktige som är den primära mottagaren.  Bortsett från Borås är det 
alltså kommuner som döljer sin totala pensionsskuld och även har hög DPI som också i 
stor utsträckning ser invånarna som primära mottagare. Detta förefaller en aning oetiskt 
men samtidigt kanske inte ologiskt eftersom dessa kommuner faktiskt har mest att dölja. 

Vilken kommun arbetar du inom? * Vem anser du vara den primära mottagaren
av din kommuns årsredovisning? Crosstabulation

% within Vilken kommun arbetar du inom?

15% 85% 0% 100%

36% 64% 0% 100%

50% 50% 0% 100%

33% 67% 0% 100%

47% 47% 7% 100%

29% 71% 0% 100%

50% 50% 0% 100%

43% 57% 0% 100%

33% 67% 0% 100%

37% 62% 1% 100%

Borås

Helsingborg

Jönköping

Linköping

Lund

Norrköping

Umeå

Västerås

Örebro

Vilken
kommun
arbetar
du inom?

Total

Kommunens
medborgare

Kommunf
ullmäktige

Tjänstem
än inom
ekonomif
unktionen

Vem anser du vara den primära
mottagaren av

din kommuns årsredovisning?

Total

 
Figur 15 

 
Ekonomiska händelser i en kommun kan i större sammanhang till exempel vara 
hyresintäkter från ett kommunalt bostadsbolag eller förvaltningskostnader för samma 
bolag. I denna studie motsvaras de ekonomiska händelserna av pensionsavsättningarna. 
Om redovisningsprinciperna är sådana att kommunen har en dold pensionsskuld anser vi 
att signifikansen är låg. Hög signifikans är enligt oss när pensionsskulden redovisas i sin 
helhet i balansräkningen. Vi saknar empiriskt material för att kunna göra en gradering av 
signinfikansnivån i de olika kommunerna men däremot kan avgöra om den är hög eller 
låg. För Helsingborg, Linköping och Lund är signifikansnivån högre än för de övriga 
kommuner eftersom dessa kommuner tillämpar redovisningsprinciper som tar med hela 
pensionsskulden. Med anledning av att vi valt att inte ta med kommuninvånarna i 
undersökningen kan vi inte mäta fideliteten på ett tillförlitligt sätt. Detta eftersom 
kommuninvånarnas av många ansågs vara den primära mottagaren av kommunens 
årsredovisning. Vi vet således inte vad mottagarna har för åsikter om redovisningen. 
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8.2 Etik i den kommunala redovisningen 
För att redovisningen ska vara etiskt måste ett objektivt förhållningssätt beaktas. 
Redovisningen ska vara oberoende av kommunens eller en persons egna värderingar 
samtidigt som att det ska vara en förpliktelse till medborgarna och dess välfärd.105 En del 
kommuner redovisar hela sin skuld medan andra kommuner har valt att redovisa endast 
den del som är upparbetad 1998 och senare. Helsingborg, Linköping och Lund är 
kommuner som har gått runt lagen och satt egna värderingar. Vi anser att dessa 
kommuner har sett förtjänster med att redovisa hela sin pensionsskuld i balansräkningen 
genom att det ger en mer rättvisande bild av hur det ekonomiska läget är i kommunerna. 
Dessa tre kommuner anser även att det är kommunfullmäktige som är den primära 
mottagaren av kommunens årsredovisning, trots att respondenterna anser att 
kommunfullmäktige har betydligt sämre kunskap om ekonomi än både kommunstyrelsen 
och tjänstemän inom ekonomifunktionen. Om vi jämför exemplet ovan med fallet Enron 
verkar det som att kommunerna inte försöker använda sig av kreativ bokföring för att på 
något sätt skaffa sig en bättre utgångspunkt i sin ekonomi, utan snarare tvärt om. 
Helsingborg, Linköping och Lund vill bidra till en bättre helhetsbild av det ekonomiska 
läget i kommunen och därför bryter de mot lagen. Vi tidigare skrivit att det aldrig är 
förenligt med god redovisningssed att bryta mot lagen. Vi anser dock att de följer god 
redovisningssed eftersom detta sammanfaller med etiskt tänkande, vilket är ett udda 
exempel.  
 
Dessa tre kommuner redovisar sina pensionsskulder på ett mer övergripande sätt där vi 
tror att de kommer att klara sig bättre när de massiva pensionsavgångarna är ett faktum. 
En av anledningarna till att de väljer att redovisa på detta sätt kan vara att det inte är lika 
stora summor i de svenska kommunerna som det var i Enron. På så sätt skulle Ronald F. 
Duska och Brenda Shay Duskas teori om att stora summor påverkar samarbetsvilligheten 
när det gäller redovisning106 stämma, även om detta blir ett grovt exempel när detta 
generaliseras till kommuner. 

                                                   
105 Satava et al, s. 274 
106 Duska et al, s. 25 
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9 Slutsignal 
 

Matchen är slut när slutsignalen ljuder och planens bästa spelare brukar utses. I detta 
kapitel kommer vi att sammanfatta de slutsatser vi kommit fram till samt utse bästa och 
sämsta kommun. 

 
 
Vilka attityder och kunskaper har politiker och ledande befattningshavare om 
kommunernas redovisningsprinciper när det gäller pensionsåtagandena? 

 
Attityden hos respondenterna är att väldigt många tror att de har god kännedom, fast att 
de alltså inte har det. 
 
I alla studiens kommuner utom Örebro anser en stor majoritet att kommunen ger en 
rättvisande bild av den totala pensionsskulden. Av dem som svarat i Örebro uppger 
knappt 60 % att de anser att kommunen inte ger en rättvisande bild av den totala 
pensionsskulden. 
 
Generellt bland studiens kommuner anser vi att kunskapen om pensionsskulden är ganska 
låg. Bästa kunskapen fanns i Umeå där hälften svarade rätt på frågan om 
pensionsskuldens förändring. I Helsingborg lyckades ingen av respondenterna svara rätt. 
 
Den kommun i undersökning med störst förtjänster är Linköping som helt saknar dold 
pensionsskuld. Även Helsingborg och Lund är goda exempel på kommuner som inte 
döljer sin pensionsskuld men dessa kommuner faller på att årsredovisningarna för 2007 
inte fanns tillgängliga. Dessutom hade Linköping den högsta soliditeten. 
 
Jönköping är den undersökta kommunen med sämst soliditet, deras soliditet ligger till och 
med på minus när vi inkluderar den dolda pensionsskulden. Kommunen har till råga på 
allt sämst DPI av alla studiens kommuner. Därför blir Jönköping studiens kommun med 
de största bristerna. I sammanhanget är det därför uppseendeväckande att alla 
respondenter i Jönköping är delvis eller absolut nöjda med de redovisningsprinciperna 
som kommunen tillämpar. Vidare anser även alla respondenter i Jönköping att deras 
redovisning ger en rättvisande bild av den totala pensionsskulden i kommunen, vilket vi 
inte riktigt håller med om. I Jönköping är det endast politiker som har svarat. 
 
Det visade sig att vår hypotes, om att en rättvisande bild blev viktigare ju längre ifrån 
beslutsfattande nivån den primära mottagaren låg, inte stämde. Det visade sig vara precis 
tvärtom. 
 
En del kommuner skulle missgynnas mycket om lagen ändrades och de tvingades ta upp 
den dolda pensionsskulden. Jönköpings kommun skulle till exempel vara konkursmässig. 
Kommuner borde av etiska skäl använda sig av samma redovisningsprinciper för att 
redovisningen ska bli jämförbar över tiden.  
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10 Eftersnack 
 

Efter de TV-sända matcherna brukar det bli eftersnack i TV-studion. Då diskuteras 
matchens höjdpunkter och det som var bra eller dåligt analyseras. Vårt eftersnack blir ett 
resonemang kring studiens sanningskriterier. Slutligen ger vi förslag på fortsatta studier. 

 

10.1 Sanningskriterier 
Reliabilitet: Då vi har dokumenterat förarbetet och genomförandet av studien väl tror vi 
att vi har uppnått en hög reliabilitet. Den möjliga ojämna svarsfördelningen mellan 
tjänstemän och politiker kan påverka en framtida undersökning. Attityder, kunskap och 
lagar kan förändras över tid viket också är faktorer som kan påverka framtida 
undersökningar. Vi tror att kunskapen om pensioner och dess redovisning kommer att 
öka övertiden då effekten av den dolda pensionsskulden kommer att öka markant med 
stora kostnader inom 5-10 år. 
 
Validitet: Vi lyckade inte helt med operationaliseringen av frågeställningen gällande 
fidelitet och signifikans, därför gick inte dessa två att mäta. Etik mätte vi genom att 
granska årsredovisningarna för respektive kommun och senare diskuterade huruvida en 
kommun är etisk i sin redovisning eller inte. På så sätt är det vår egen subjektiva 
bedömning som gör tolkningen av etik och resultatet behöver inte bli samma om en 
annan person utför samma undersökning. 
 
Generaliserbarhet: Vi har undersökt nio av 290 svenska kommuner med snarlik 
demografisk struktur utan någon målsättning att generalisera till alla Sveriges kommuner. 
Vi är därför medvetna att det inte går att generalisera utifrån vårt resultat. Vår ambition 
var att generalisera bland politiker och ledande befattningshavare inom de undersökta 
kommunerna. Med anledning av den ojämna svarsfördelningen lyckades vi inte med detta 
fullt ut. 
 
När vi konstruerade enkäten missade vi att Norrköpings årsredovisning för 2007 inte 
hade publicerats. Därmed ombads respondenterna svara på frågor som vi sedan inte hade 
möjlighet att kontrollera. 

10.2 Förslag på fortsatta studier 
Fortsatta studier skulle kunna undersöka kommuninvånarnas åsikter rörande 
kommunernas pensionsavsättningar. De skulle även kunna omfatta fler kommuner om 
målsättningen vore att generalisera. Ett alternativt är att gå mer på djupet med någon 
enstaka kommun och då till exempel undersöka andra ekonomiska nyckeltal som 
likviditet eller kassaflöde samt komplettera med en kvalitativ undersökning. Exempel på 
enstaka kommuner som vi tycker framstår som intressanta är Jönköpings och Linköpings 
kommun. Dessa skulle kunna jämföras med varandra eller undersökas var för sig. 



 

Källförteckning 
 
Vetenskapliga artiklar 
Börsch-Supan, Axel och Reinhold Schnabel, ”Social security and declining labor-force 
participation in Germany”, American Economic Review; May 1998, Vol. 88, Issue 2, 
s. 173-178 
 
Cremer, Helmut och Pierre Pestieau, “Social insurance competition between Bismarck 
and Beveridge”, Journal of Urban Economics; March 2003, Vol. 54, Issue 1, s. 181-196 
 
Oskari Juurikkala, ”Pensions, fertility and families”, Economic Affairs; Dec 2007, 
Vol. 27, Issue 4, s. 52-57 
 
Satava, David, Cam Caldwell och Linda Richards, “Ethics and the Auditing Culture: 
Rethinking the Foundation of Accounting and Auditing” , Journal of Business Ethics; Mar 
2006. Vol. 64, Issue 3, s. 271-284 
 
Icke vetenskapliga artiklar 
Bedford, Norton M. och Vahe Baladouni , “A Communication Theory Approach to 
Accountancy”, The Accounting Review; Oct 1962, Vol. 37, Issue 4, s. 650-659 
 
Litteratur 
Antonson, Jan och Bertil Båvall (2004), ”Löneväxling”, Andra upplagan, Tholin & 
Larssons förlag, Göteborg 
 
Backman, Jan (1998), ”Rapporter och uppsatser”, Första upplagan, Studentlitteratur, 
Lund 
 
Brorström, Björn, Pierre Donatella och Hans Petersson (2007), ”Allt om kommuners 
årsredovisning”, Första upplagan, Studentlitteratur, Lund 
 
Bryman, Alan och Emma Bell (2005), ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Första 
upplagan, Liber Ekonomi, Malmö 
 
Duska, Ronald F. och Brenda Shay Duska (2003), ”Accounting Ethics”, Första upplagan, 
Blackwell Publishing Ltd, Oxford 
 
Ejvegård, Rolf (1996), ”Vetenskaplig metod”, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 
 
Fiske, John (1997), ”Kommunikationsteorier en introduktion”, Andra upplagan, 
Wahlström & Widstrand, Stockholm 
 
Gowthorpe, Catherine och John Blake (1998), “Ethical issues in accounting”, Första 
upplagan, Routledge, London 
 



 

Hansson, Jan-Inge och Stefan Martinsson (2005), ”Så fungerar kommunens ekonomi”, 
Femte upplagan, Bokförlaget Kommunlitteratur AB, Höganäs 
Holme, Idag Magne och Bernt Krohn Solvang (1997), ”Forskningsmetodik”, Andra 
upplagan, Studentlitteratur, Lund 
 
Randquist, Madeleine (2002), ”LOs Pensionshandbok”, Femte upplagan 
Bilda Förlag, Stockholm 
 
Shannon, Claude E. och Warren Weaver (1959), “The Mathematical Theory Of 
Communication”, Åttonde upplagan, The University of Illinois press, Urbana 
 
Ståhlberg, Ann-Charlotte (1995), ”Våra pensionssystem”, Andra upplagan 
SNS Förlag, Stockholm 
 
Sundgren, Stefan, Henrik Nilsson och Stellan Nilsson (2007), ”Internationell redovisning 
– Teori och praxis”, Första upplagan, Studentlitteratur, Lund 
 
Törning, Eva och Monica Olsson (2007), ”Årsredovisningslagen – En guide till god 
redovisningssed”, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 
 
Elektroniska källor 
Bokföringsnämnden 
http://www.bfn.se/redovisning/UTT/bfn_u91_03.aspx, 2008-04-14 
 
KPA, Beräkna din pension 
http://www2.capitex.se/asp/kpa/, 2008-04-29 
 
Lime Survey 
http://www.limesurvey.org, 2008-04-09 
 
Nationalencyklopedin, sökord: etik 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=164920, 2008-04-22 
 
SCB, Demografi Landet 
http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/pyra_frame.asp?region=00, 2008-04-15 
 
SCB, Demografi Linköping 
http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/pyra_frame.asp?region=0580, 2008-04-15 
 
SCB, Demografi Umeå  
http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramider/pyra_frame.asp?region=2480, 2008-04-15 
 
SCB, Folkmängd i riket, län och kommuner 31/12/2007 och befolkningsförändringar 
2007, http://www.scb.se/templates/tableOrChart____228181.asp, 2008-04-16 
 



 

SCB, Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2007 och 
befolkningsförändringar kvartal 4 2007 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____228185.asp, 2008-04-17 
 
SCB, Högsta och lägsta kommunalskatten 2008 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____67885.asp, 2008-04-10 
SCB, Kommunala Skattesatser 2008 
http://www.scb.se/statistik/OE/OE0101/2008A01B/SkattesatsKommun08Excel.xls, 
2008-04-10 
 
SCB, Sveriges befolkning 31 december 2006, kommunala jämförelsetal 
http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2008M02/Be0101KomJmfBef_2006.xls,  
2008-04-16 
 
SCB, Sveriges befolkning 31 december 2007, kommunala jämförelsetal 
http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/2008M02/Be0101KomJmfBef_2007.xls,  
2008-04-28 
 
SCB, Sveriges befolkning efter kön och ålder 31/12/2007 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____78315.asp, 2008-05-19 
 
SCB, Topplista över Sveriges 50 största kommuner, 2007-12-31 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____228197.asp, 2008-04-17 
 
SKL, Kommunstyrelsen 2006-2010 och maktskiften vid valet 17 september 2006 
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=6811&A=43469&FileID=196304&NAME=07
0213+Kommunstyren+2006%2D2010+randig.pdf, 2008-04-10 
 
Fackpress 
KPA Pension (2005), ”Pensionsskulden i kommuner och landsting” 
 
SCB (2008), ”Årsbok för Sveriges kommuner 2008” 
 
SPV(2003), ”Gärna medalj, men först en rejäl pension!” 
 
Stjernborg, Siv. Sveriges Kommuner och Landsting (2007), ”Riktlinjer för beräkning av 
pensionsskuld – RIPS 07”, första  upplagan 
 
Dagstidningar 
Bolander, Hans, ”Pensionsboom hotar kommuners ekonomi”, Dagens Industri,  
2008-04-19 
 
 
 
 
 



 

Rättskällor 
Accounting for Retirement Benefits in the Financial Statements of Employees, IAS 19 
 
Betänkande av ekonomiförvaltningsutredningen, ”God ekonomisk hushållning i 
kommuner och landsting?”, SOU 2001:76 
 
Förordning (2007:1023) om inkomstbasbelopp för 2008 
 
Kommunallag (1991:900) 
 
Lag (1997:614) om kommunal redovisning 
 
RH 1996:75, Kommun har inte ansetts kunna försättas i konkurs 
 
Årsredovisningslag (1995:1554) 
 
Årsredovisningar 
Årsredovisning 2007 Borås kommun 
 
Årsredovisning 2006 Helsingborg kommun 
 
Årsredovisning 2007 Jönköping kommun 
 
Årsredovisning 2007 Linköping kommun 
 
Årsredovisning 2006 Lund kommun 
 
Årsredovisning 2006 Norrköping kommun 
 
Årsredovisning 2007 Umeå kommun 
 
Årsredovisning 2007 Västerås kommun 
 
Årsredovisning 2007 & 2006 Örebro kommun 
 



  

Bilaga 1 
Fråga: 
Hej!  
   
Vi är två studenter som skriver en C-uppsats om kommunernas redovisning när det gäller 
pensioner. Vi har en fråga gällande kommunernas pensioner.  
   
Ett företag kan säkerställa sina pensionsåtaganden på tre sätt:  
   
1. Genom en pensionsförsäkring kan företaget överlåta sina pensionsförpliktelser till ett 
försäkringsbolag.  
2. Genom skuldföring, eventuellt kombinerat med kontoavsättning (gör att 
pensionspengarna stannar inom företaget).  
3. Genom avsättning till en separat juridisk enhet, en pensionsstiftelse.  
 
Frågan är om en kommun får göra på samma sätt, d v s är alla tre sätten tillåtna?  
   
Hoppas du har möjlighet att svara på denna fråga. Det skulle vara till stor hjälp för oss.  
   
Tack på förhand, vänliga hälsningar  
 
Mikael & Fredrik  
 
--  
Mikael Hellquist  
milhet04@student.umu.se 
 
Svar: 
 
Hej!  
En kommun kan också göra på de tre sätt du angett.  
 
Det behövs dock ingen kreditförsäkring om en kommun skuldför sitt pensionsåtagande. 
Beskattningsrätten anses vara tillräcklig säkerhet.  
Kommuner och landsting har dock en speciell redovisningsmodell, den så kallade 
blandmodellen, där pensionsåtagandet delas upp i två delar. Den del som är intjänad före 
1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och tas inte upp i balansräkningen. Den del 
som är intjänad från och med 1998 tas däremot upp som en avsättning.  
 
Den premiebestämda delen på ca 4,5 procent av lönesumman försäkras. Den anställde 
väljer själv försäkringsgivare. Drygt hundra kommuner har också valt att försäkra andra 
delar av pensionsåtagandet.  
 
På sista tiden har några få kommuner diskuterat att starta pensionsstiftelser.  
 
 



  

Sammanfattningsvis kan man säga att kommuner och landsting tillämpar både försäkring 
och skuldföring. Några få kommuner har nyligen intresserat sig för pensionsstiftelse. 
Även vid pensionsstiftelse skuldförs pensionsåtagandet. Arbetsgivaren har kvar ansvaret 
för pensionerna. Pensionsstiftelsen ändamål är att trygga utfästelsen om pension till de 
anställda.  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Tommy Kindberg 
Chefaktuarie 
KPA Pension  
Östgötagatan 90 
106 85 Stockholm  
Telefon +46 (0)8 665 06 68 
Mobil +46 (0)734 39 33 54 
Växel +46 (0)8 665 04 00  
www.kpa.se  
___________________________________________ 
KPA Pension är det ledande pensionsbolaget i kommunsektorn.  
Vi förvaltar tjänstepensionen åt drygt en miljon kunder. Vi  
placerar alla pensionspengar etiskt. Dessutom har vi en av  
branschens lägsta avgifter.



  

Bilaga 2 
Riket 

 
Källa: SCB, Demografi Landet, http://www.h.scb.se 

 

Umeå 

 
Källa: SCB, Demografi Umeå, http://www.h.scb.se 

 

Linköping 

 
Källa: SCB, Demografi Linköping, http://www.h.scb.se 



  

Bilaga 3 
 

Kommun Antal invånare Befolknings- Befolknings- Medelålder
2007-12-31 ökning ökning 2007-12-31

(antal personer) (procentuell)
2006-2007 2006-2007

Borås 100 985 764 0,76% 40,9
Helsingborg 123 389 1 597 1,31% 41,1
Jönköping 123 709 1 515 1,24% 40,2
Linköping 140 367 1 787 1,29% 39,4
Lund 105 286 2 000 1,94% 38,0
Norrköping 126 680 1 217 0,97% 40,7
Umeå 111 771 536 0,48% 37,9
Västerås 133 728 808 0,61% 40,6
Örebro 130 429 1 452 1,13% 39,9
Riket 9 182 927 69 670 0,76% 41,0  

 
Källa:  SCB, Sveriges befolkning 31 december 2006, kommunala jämförelsetal, http://www.scb.se/ 

SCB, Sveriges befolkning 31 december 2007, kommunala jämförelsetal, http://www.scb.se/ 
 



  

Bilaga 4 
 
Hej, X! 
 
Tack så mycket för att du vill hjälpa oss med vår enkät. Det är tyvärr några som haft 
problem med sina länkar medan det fungerat perfekt för de allra flesta. Försök gärna igen 
på nedanstående länk:  
 
http://www.etiskt.se/survey/index.php?sid=53758&token=27vmq1d91ez2itr&lang=sv 
 
Om detta, av någon anledning inte fungerar kan du gå till: 
 
http://www.etiskt.se/survey/index.php?sid=53758&&lang=sv 
 
I fältet ska du sedan mata in din behörighetskod som är: 
 
27vmq1d91ez2itr 
 
Tack än en gång för din hjälp och lycka till, vänliga hälsningar 
 
Mikael & Fredrik 
 
 



  

Bilaga 5 

Fråga 1: 

Vilket årtionde är du född?

3 3,0 3,0 3,0

35 35,0 35,0 38,0

29 29,0 29,0 67,0

18 18,0 18,0 85,0

13 13,0 13,0 98,0

2 2,0 2,0 100,0

100 100,0 100,0

30-talet

40-talet

50-talet

60-talet

70-talet

80-talet

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Fråga 2: 

Vilken kommun arbetar du inom?

13 13,0 13,0 13,0

14 14,0 14,0 27,0

8 8,0 8,0 35,0

9 9,0 9,0 44,0

15 15,0 15,0 59,0

7 7,0 7,0 66,0

8 8,0 8,0 74,0

14 14,0 14,0 88,0

12 12,0 12,0 100,0

100 100,0 100,0

Borås

Helsingborg

Jönköping

Linköping

Lund

Norrköping

Umeå

Västerås

Örebro

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Fråga 3: 

Är du tjänsteman eller politiker?

42 42,0 42,0 42,0

58 58,0 58,0 100,0

100 100,0 100,0

Tjänsteman

Politiker

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 

 

 



  

Fråga 4: 

Vilken kunskapsnivå vad gäller kommunens pensionsre dovisning,anser du
att du har?

29 29,0 29,0 29,0

56 56,0 56,0 85,0

15 15,0 15,0 100,0

100 100,0 100,0

Låg

Tillräcklig

Hög

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Fråga 5: 

Vet du om din kommuns totala pensionsskuld ökade el ler minskade under 2007? (under
2006 för Helsingborg, Lund och Örebro)

15 15,0 15,0 15,0

23 23,0 23,0 38,0

20 20,0 20,0 58,0

14 14,0 14,0 72,0

1 1,0 1,0 73,0

27 27,0 27,0 100,0

100 100,0 100,0

Ökat med mer än 10%

Ökat med 5 - 10%

Ökat med 0 - 4,9%

Minskat med 0 - 4,9%

Minskat med 5 - 10%

Vet ej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Fråga 6: Vilka kunskaper om ekonomi finns, enligt din mening, generellt sett inom följande 
grupper? 

Kommunfullmäktige

4 4,0 4,0 4,0

1 1,0 1,0 5,0

29 29,0 29,0 34,0

52 52,0 52,0 86,0

11 11,0 11,0 97,0

3 3,0 3,0 100,0

100 100,0 100,0

Vet ej

Mycket dåliga

Dåliga

Tillräckliga

Goda

Mycket goda

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



  

Kommunstyrelsen

4 4,0 4,0 4,0

4 4,0 4,0 8,0

28 28,0 28,0 36,0

53 53,0 53,0 89,0

11 11,0 11,0 100,0

100 100,0 100,0

Vet ej

Dåliga

Tillräckliga

Goda

Mycket goda

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Tjänstemän inom kommunens ekonomifunktion

4 4,0 4,0 4,0

1 1,0 1,0 5,0

2 2,0 2,0 7,0

19 19,0 19,0 26,0

74 74,0 74,0 100,0

100 100,0 100,0

Vet ej

Dåliga

Tillräckliga

Goda

Mycket goda

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Fråga 7: 

Känner du till vilka redovisningsprinciper din komm un tillämpar när det
gäller pensioner?

32 32,0 32,0 32,0

46 46,0 46,0 78,0

12 12,0 12,0 90,0

10 10,0 10,0 100,0

100 100,0 100,0

Ja, absolut

Ja, delvis

Nej, tveksam

Nej, inte alls

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Fråga 8: 

Är du nöjd med de redovisningsprinciper som din kom mun tillämpar när det
gäller pensioner?

20 20,0 20,0 20,0

31 31,0 31,0 51,0

34 34,0 34,0 85,0

11 11,0 11,0 96,0

4 4,0 4,0 100,0

100 100,0 100,0

Vet ej

Ja, absolut

Ja, delvis

Nej, tveksam

Nej, inte alls

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 



  

Fråga 9: 

Hur anser du att kommunen motiverar sina redovisnin gsprinciper rörande pensionerna?

32 32,0 32,0 32,0

30 30,0 30,0 62,0

7 7,0 7,0 69,0

31 31,0 31,0 100,0

100 100,0 100,0

Kommunen följer primärt
god redovisningssed

Kommunen följer primärt
tillämplig lagstiftning

Kommunen följer primärt
försiktighetsprincipen

Kommunen följer primärt
principen om god
ekonomisk hushållning

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Fråga 10: Vad uppfattas, enligt din mening, generellt sett som viktigt av beslutsfattarna på 
central nivå I din kommun? 

Att kommunen visar ett positivt resultat

6 6,0 6,0 6,0

7 7,0 7,0 13,0

38 38,0 38,0 51,0

49 49,0 49,0 100,0

100 100,0 100,0

Vet ej

Ganska viktigt

Viktigt

Mycket viktigt

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Att kommunens företag har en sund ekonomi

7 7,0 7,0 7,0

1 1,0 1,0 8,0

6 6,0 6,0 14,0

37 37,0 37,0 51,0

49 49,0 49,0 100,0

100 100,0 100,0

Vet ej

Mindre viktigt

Ganska viktigt

Viktigt

Mycket viktigt

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Att kommunens ekonomi är i balans på sikt

7 7,0 7,0 7,0

6 6,0 6,0 13,0

1 1,0 1,0 14,0

24 24,0 24,0 38,0

62 62,0 62,0 100,0

100 100,0 100,0

Vet ej

Mindre viktigt

Ganska viktigt

Viktigt

Mycket viktigt

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



  

Att kommunen följer gällande lagstiftning rörande r edovisningen

8 8,0 8,0 8,0

3 3,0 3,0 11,0

5 5,0 5,0 16,0

28 28,0 28,0 44,0

56 56,0 56,0 100,0

100 100,0 100,0

Vet ej

Mindre viktigt

Ganska viktigt

Viktigt

Mycket viktigt

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Att kommunen följer god redovisningssed

6 6,0 6,0 6,0

1 1,0 1,0 7,0

2 2,0 2,0 9,0

7 7,0 7,0 16,0

27 27,0 27,0 43,0

57 57,0 57,0 100,0

100 100,0 100,0

Vet ej

Inte alls viktigt

Mindre viktigt

Ganska viktigt

Viktigt

Mycket viktigt

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Fråga 11: 

Vem anser du vara den primära mottagaren av din kom muns årsredovisning?

37 37,0 37,0 37,0

62 62,0 62,0 99,0

1 1,0 1,0 100,0

100 100,0 100,0

Kommunens
medborgare

Kommunfullmäktige

Tjänstemän inom
ekonomifunktionen

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Fråga 12: 

Anser du att din kommuns redovisning av pensioner g er en rättvisande
bild av den totala pensionsskulden i kommunen?

24 24,0 24,0 24,0

62 62,0 62,0 86,0

14 14,0 14,0 100,0

100 100,0 100,0

Vet ej

Ja

Nej

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



  

Bilaga 6 
 

Vilken kommun arbetar du inom? * Känner du till vil ka redovisningsprinciper din kommun tillämpar när d et
gäller pensioner? * Vet du om din kommuns totala pe nsionsskuld ökade eller minskade under 2007? (under  2006 för

Helsingborg, Lund och Örebro) Crosstabulation

Count

4 0 4

1 0 1

2 1 3

1 0 1

3 1 4

1 0 1

1 0 1

13 2 15

1 0 1 0 2

1 5 0 0 6
2 2 0 0 4

1 1 0 0 2

1 2 1 0 4

1 3 0 1 5

7 13 2 1 23

4 1 0 5

4 2 0 6

0 1 0 1

1 1 0 2

0 1 1 2
1 0 0 1

0 1 0 1

0 2 0 2

10 9 1 20

1 1 0 0 2

0 1 0 0 1

0 1 0 0 1

0 3 0 0 3

1 2 1 1 5

0 2 0 0 2
2 10 1 1 14

1 1

1 1

2 0 0 2

1 3 2 6

2 1 1 4

2 3 4 9

1 0 0 1

2 0 1 3

1 1 0 2

11 8 8 27

Borås

Jönköping

Linköping

Norrköping

Umeå

Västerås

Örebro

Vilken
kommun
arbetar
du inom?

Total

Helsingborg

Jönköping

Lund

Umeå

Västerås

Örebro

Vilken
kommun
arbetar
du inom?

Total

Borås

Helsingborg
Linköping

Lund

Norrköping

Umeå

Västerås

Örebro

Vilken
kommun
arbetar
du inom?

Total

Borås

Jönköping

Linköping
Norrköping

Västerås

Örebro

Vilken
kommun
arbetar
du inom?

Total

UmeåVilken
kommun
arbetar
du inom?

Total

Borås

Helsingborg

Linköping

Lund

Norrköping

Västerås
Örebro

Vilken
kommun
arbetar
du inom?

Total

Vet du om din kommuns
totala pensionsskuld
ökade eller minskade
under 2007? (underÖkat med mer än 10%

Ökat med 5 - 10%

Ökat med 0 - 4,9%

Minskat med 0 - 4,9%

Minskat med 5 - 10%

Vet ej

Ja, absolut Ja, delvis Nej, tveksam Nej, inte alls

Känner du till vilka redovisningsprinciper din kommun
tillämpar när det gäller pensioner?

Total

 



  

Bilaga 7 
 

Hej X! 
 
Vi är två studenter som läser Civilekonomprogarmmet på Handelshögskolan vid Umeå 
universitet. Vi skriver en kandidatuppsats rörande pensionsredovisningen i några svenska 
kommuner. Uppsatsen kommer att baseras på enkätsvar från olika personer inom 
kommunen. Enkäten är fullständigt anonym och partipolitiskt obunden. Självklart är det 
helt frivilligt att delta. Enkäten innehåller tolv frågor och tar ungefär två minuter att fylla 
i. Vi vore väldigt tacksamma om du hade möjlighet att hjälpa oss med vår studie genom 
att fylla i enkäten. 
 
Enkäten heter: 
"Undersökning om kommunernas ekonomi" 
 
För att delta, var vänlig klicka på länken nedan. 
 
Vänliga hälsningar, 
 
Mikael & Fredrik (milhet04@student.umu.se) 
 
---------------------------------------------- 
Klicka här för att delta i enkäten: 
http://www.etiskt.se/survey/index.php?sid=53758&token=27vmq1d91ez2itr &lang=sv 


