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Sammanfattning	
 
Problem I Sveriges kommuner och landsting finns idag en redovisningsmetod som 
benämns som blandmodellen. Modellen innebär att pensioner intjänade före 1998 
placeras utanför balansräkningen i en not. Att stora delar av en skuld kan placeras 
utanför balansräkningen har väckt diskussioner och även lett till att tre landsting valt att 
frångå den lagstadgade modellen och istället placerat hela pensionsskulden i sin 
balansräkning. Största anledningen till att detta väckt debatt är att redovisningsmetoden 
leder till att landstingen anses misslyckas med att förmedla en rättvisande bild.  
 
Att redovisningen gett möjlighet att placera en stor del av skulden utanför not kan vara 
en av anledningarna till att kraven på att tydligt visa hur pensionsskulden ska finansieras 
har uteblivit. Tidigare forskning har belyst att underfinansierade pensionsskulder är ett 
problem och att en stor andel ofinansierad skuld kan leda till effekter för framtida 
skattebetalare. Vi anser att den redovisningsmetod som använts tillsammans med 
oklarheter gällande hur skulden ska hanteras bidrar till att mer forskning inom området 
krävs.  
 
Problemformulering: Kan Sveriges landsting hantera sin pensionsskuld? 
 
Syfte: Studiens huvudsyfte är att undersöka om Sveriges landsting genom 
pensionsmedel eller via beskattning kan hantera sin pensionsskuld. Ett första delsyfte 
med studien är att undersöka vilken nivå av finansiering i pensionsmedel som är 
optimal för de svenska landstingen. 
 
Vidare har studien som delsyfte att undersöka om blandmodellen har effekt på nyckeltal 
som inte är förenlig med en rättvisande bild. Ett delsyfte är också att framställa 
landstingens pensionsskuld vid fullfonderad modell. 
 
Teori: Den huvudsakliga teorin i studien består av forskning inom ämnet hantering av 
pensionsskuld, rättvisande bild och nyckeltal. Vidare består teorin av tidigare forskning 
om pensionsskuld inom offentlig sektor. 
 
Metod: Data i studien har hämtats från årsredovisningar för landstingen samt 
sammanställningar av SCB och SKL för år 2004-2014. För att undersöka data används 
främst teoretiska modeller från fackligt granskad litteratur för att besvara studiens 
syften.  
 
Slutsatser: Utifrån studiens resultat är de viktigaste slutsatserna att 15 av 21 landsting 
kan finansiera sin pensionsskuld med pensionsmedel under kommande 70 år. Det 
avgörande för att full finansiering uppnås är prestationen vid förvaltning av 
pensionsmedel. Att tillväxten i pensionsmedel är av stor vikt bevisas bland annat av att 
endast ett landsting kan hantera sin pensionsskuld vid en framtida tillväxt i 
pensionsmedel på 8 %. En annan viktig slutsats är att pensionsskulden inte kan hanteras 
via skatt med nuvarande skattesats. Slutligen finner vi att användandet av 
blandmodellen inte är förenligt med rättvisande bild till följd av den stora påverkan den 
har på exempelvis soliditetsmått.  
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1.	Inledning	
I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till studien för att sedan ledas in på 
problemområdet. Detta genomförs genom en överblick av offentlig sektor i Sverige samt 
hur redovisning av pensioner går till. Diskussion förs om varför pensionsredovisning 
inom offentlig sektor bör undersökas vilket sedermera leder fram till 
problemformulering samt syften med studien. Slutligen presenteras vilket praktiskt och 
teoretiskt bidrag som studien väntas generera. 

1.1	Problembakgrund 
Sverige består av 21 landsting och 290 kommuner (Statistiska Centralbyrån [SCB], 
UÅ). Tio av Sveriges landsting är idag regioner, vilket innebär att de har ett större 
regionalt ansvar. Formellt är dessa tio regioner landsting. Inom kommun och landsting 
arbetar det ca en miljon personer, varav 253 300 arbetar inom landstingen (Sveriges 
kommuner och landsting [SKL], 2015). Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvården, 
kollektivtrafiken och tandvård i ett större geografiskt område. De har även frivilligt 
ansvar för bl.a. turism och utbildning (SKL, 2015).  
 
Det är resurskrävande områden som landstingen ansvarar över och den totala kostnaden 
för landstingen uppgick till 294 miljarder kronor år 2014 (SKL, 2015). Landstingens 
totala intäkter uppgick till 298 miljarder kronor varav 71,1% bestod av skatteintäkter 
(SKL, 2015). Trots att intäkterna överstiger kostnaderna så är många kommuner och 
landsting i en ansträngd ekonomisk situation (SKL, 2015). 

1.2	Pensionsredovisning	
Det finns två̊ olika pensioner, avgiftsbestämd och förmånsbestämd tjänstepension. 
Avgiftsbestämd pension innebär att arbetsgivare betalar in 4,5 % av arbetstagarens lön 
till en pensionsförsäkring (KPA, u.å). Risken ligger därmed hos arbetstagaren 
(Ludenbach, 2013, s. 157). Rätten till förmånsbestämd pension ges i den 
landstingskommunala sektorn till den som tjänar över 36 313 kronor i månaden och den 
garanterar dig en viss procent av din slutlön i pension (KPA, u.å). Risken ligger därmed 
hos arbetsgivaren (Ludenbach, 2013, s. 157). När risken ligger hos arbetsgivaren kan 
den anställde räkna med att få det denne är lovad, även om arbetsgivaren inte har vad 
som krävs för att täcka utbetalningen i förvaltningstillgångar måste arbetsgivaren stå för 
tillkortakommandet och lösa detta på annat vis (Liu & Yun, 2015, s. 3).  
 
Idag har bara 6 % av de anställda i kommunerna förmånsbestämd pension, medan i 
landstingen är det 20 % (SKL, u.å., s. 7). Det är bara förmånsbestämd pension som 
bokförs som skuld och det är den som ligger till grund för den stora pensionsskulden 
som uppstod innan år 1998. (SKL, 2015, s. 7). Storleken på̊ pensionsskulden för den 
landstingskommunala sektorn uppgick år 2014 till 490 miljarder varav ca 240 miljarder 
kan hänföras till landstingen (SKL, 2015, s. 19). För att kunna hantera pensionsskulden 
har RKR rekommenderat att kommuner och landsting ska placera och redovisa 
pensionsmedel, dock är det inte reglerat i lag (Rådet för kommunal redovisning [RKR], 
2006, s. 2-3). Enligt 3§ 1 kap i lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) ska 
kommuner och landsting redovisa i enlighet med god redovisningssed. God 
redovisningssed innebär att allmänna råd och rekommendationer från normgivande 
organ som t.ex. Rådet för kommunal redovisning ska följas.  År 2014 är det 19 av 21 
landsting som redovisar pensionsmedel. 
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Sedan den 1 januari 1998 ska kommuner och landsting enligt 4 § 5 kap i lag om 
kommunal redovisning (SFS 1997:614) redovisa enligt blandmodellen vilket innebär att 
pensioner intjänade före 1998 inte ska tas upp i balansräkningen. Vidare kan utläsas av 
2 § 5 kap lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) att pensioner intjänade efter 
1998 redovisas som avsättning under balansräkningen. En anledning till att 
blandmodellen används är balanskravet som ställs på̊ kommuner och landsting. Enligt 
4§ 3st 8 kap kommunallag (SFS 1991:900) är det ett krav att kommuner och landsting 
ska budgetera så att intäkter överstiga kostnader. Blandmodellen implementerades som 
en övergångslösning till fullfonderingsmodellen (KomRed, 2016, s. 127). 
Fullfonderingsmodellen innebär att hela pensionsskulden redovisas på balansräkningen 
och de årliga kostnaderna blir ny intjänad pension både för förmåns- och avgiftsbestämd 
pension. Utbetalning av förmånsbestämd pension inte ska redovisas som en kostnad 
(KomRed, 2016, s. 127). 

1.3	Problemdiskussion	
Det är konstaterat att kommuner och landsting via blandmodellen dolt stora 
pensionsskulder från pensioner intjänade före år 1998 (FAR, 2012). Att dölja 
pensionsskulden genom användandet av blandmodellen i redovisningen är dock i 
enlighet med lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614). Det innebär att landsting 
med lagen som stöd kan redovisa stora delar av pensionsskulden utanför 
balansräkningen. Det kan leda till att nyckeltal som soliditet blir missvisande om stora 
delar av landstingens skulder inte räknas med.  
 
Vid en granskning av Västernorrlands läns landstings årsredovisning för år 2014 kan vi 
konstatera att ca 72 % av deras totala pensionsskuld ligger utanför balansräkningen 
(Landstinget Västernorrland, 2014, s. 51). Om landstingen beaktar den totala 
pensionsskulden klassas majoriteten av dem som insolventa, med andra ord har de inte 
möjlighet att betala av sina skulder. Alla landsting har någon gång uppvisat negativ 
soliditet när total pensionsskuld beaktas och den lägsta noteringen av ett landsting under 
år 2014 var en soliditet på̊ -149 %. (Regeringen, 2014, s. 191). 
 
Även om landstingen har stora pensionsskulder ska det poängteras att en del av 
landstingen har minskat sin pensionsskuld under det senaste året. Ett exempel är 
Västernorrlands läns landsting vars skuld minskade år 2014 i jämförelse med 2013 
(Landstinget Västernorrland, 2014, s. 51). Att landsting kan visa på̊ en minskande skuld 
tillsammans med en positiv soliditet kan lätt förmedla en bild av att deras ekonomi är 
stabil. Ett problem som uppstår i och med redovisning enligt blandmodellen är att det 
för utomstående intressenter eller anställda kan ge en missvisande bild av landstings 
ekonomi. Detta då skulden inom landstingen kan uppfattas som mindre än vad den 
egentligen är. 
 
Några kommuner och landsting har ställt sig emot användandet av blandmodellen och 
tillämpar istället fullfonderingsmodell (Heinstedt, 2006, s. 18). Enligt SKL är flera 
ekonomichefer i landstingen för att använda sig av fullfonderingsmodellen (SKL, 2011, 
s. 6). Trots detta väljer 18 av 21 landsting att redovisa enligt blandmodellen (Appendix 
3). Att avsteg från den lagstadgade blandmodellen trots allt genomförs visar att det finns 
ett missnöje med den redovisningsmetod som lagen förespråkar. I ett kommittédirektiv 
från regeringen uppges att rådet för kommunal redovisning har uttryckt att 
blandmodellen ökar svårigheten för en utomstående att analysera hur kommuner och 
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landstings ekonomiska situation ser ut och att jämförbarheten försämras 
(Finansdepartementet, 2014, s. 6). Att kommuner och landsting väljer att ta avsteg från 
lagen och att RKR uppger att blandmodellen innebär en ökad svårighet för allmänheten 
att få en bild av kommuner och landstings ekonomi anser vi är en indikation på̊ att den 
ekonomiska hälsan och främst pensionsskulden är något som är i behov av granskning. 
Under tiden som studien genomförs presenteras en statlig utredning angående lagen om 
kommunal redovisning som bland annat behandlar pensionsredovisningen i den 
landstingskommunala sektorn. Även detta styrker att en studie inom ämnet är aktuellt. 
 
Internationellt har tidigare studier av t.ex. Ponds et al. (2012) belyst att pensionsplaner i 
offentlig sektor över lag är underfinansierade. Att en pensionsskuld är underfinansierad 
innebär att tillgångsposten öronmärkt för pensionsutbetalningar inte är lika stor som 
skulden. Vidare har Ponds et al. konstaterat att den offentliga sektorn antingen kan 
hantera sina pensionsutbetalningar genom intäkter eller pensionsmedel (Ponds et al., 
2012, s. 75). Intäkter för Sveriges landsting består till 71 % av skatt (SKL, 2015). 
Därmed kan vi utläsa att Sveriges landsting i framtiden kommer att behöva hantera sina 
pensionsutbetalningar antingen via en tillgångspost eller mestadels via skatt.  
 
Trots att 19 av 21 landsting valt att placera i pensionsmedel är det för närvarande inte 
lagstadgat att de behöver göra det, det finns heller inga krav på hur mycket medel som 
bör sättas av. Det är därmed inte självklart att landstingen har placerat tillräckligt med 
pensionsmedel för att hantera sin pensionsskuld. Vidare kan tänkas att den stora andelen 
skuld utanför balansräkningen har lett till avsaknad av krav på att tydligt visa hur 
pensionsskulden ska finansieras. Extra viktigt blir att föra diskussion om detta då bland 
annat Giertz & Papke i sin studie framfört att framtida generations skattebetalare 
tvingas stå för pensionsskulder som är underfinansierade (Giertz & Papke, 2007, s. 
317).  
 
Problemet med finansiering av pensionsskuld inom offentlig sektor har exempelvis 
undersökts i USA där Lashgari (2009) uppmärksammat att det är nödvändigt att skapa 
ett ramverk för att beräkna om nuvarande policy kring placering av pensionsmedel är 
tillräcklig för att hantera en pensionsskuld. I en tidigare studie av t.ex. D’Arcy et al. 
(1999) undersöktes vilken nivå av finansiering som är optimal för pensionsskulden. 
Eftersom det idag är möjligt för landstingen att använda sig av enbart skatt och inga 
krav ställs på placering av pensionsmedel för att hantera pensionsskulden finner vi det 
intressant att fördjupa oss i detta. Genom studiens gång innebär uttrycket hantera 
pensionsskuld att skulden kan betalas av i sin helhet. Vi anser att den 
redovisningsmetod som använts tillsammans med oklarheterna gällande hur skulden ska 
hanteras bidrar till att mer forskning inom området krävs.  

1.4	Problemformulering	
Kan Sveriges landsting hantera sin pensionsskuld?  

1.5	Syfte	
Studiens huvudsyfte är att undersöka om Sveriges landsting genom pensionsmedel eller 
via beskattning kan hantera sin pensionsskuld. Ett första delsyfte med studien är att 
undersöka vilken nivå av finansiering i pensionsmedel som är optimal för de svenska 
landstingen. 
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Vidare har studien som delsyfte att undersöka om blandmodellen har effekt på nyckeltal 
som inte är förenlig med en rättvisande bild. Ett delsyfte är också att framställa 
landstingens pensionsskuld vid fullfonderad modell. 

1.6	Teoretiskt	och	praktiskt	bidrag	
Teoretiskt kommer studien bidra till ytterligare forskning inom ämnet pensioner i 
offentlig sektor. Studien kommer visa en metod för att undersöka hantering av 
pensionsskuld som sedan kan implementeras på annan offentlig sektor. Slutligen 
kommer studien bidra med att vara den första svenska kvantitativa studien inom 
ämnesområdet. 
 
Praktiskt ska studien bidra till att de som arbetar med ekonomi inom landsting kan 
skapa sig en bild om huruvida deras nuvarande metod för att hantera pensionsskulden är 
tillräcklig. Vidare kommer studien bidra att allmänheten får en ökad förståelse och 
tydligare bild av landstingssektorns pensionsredovisning. Slutligen kommer studien 
bidra med ett underlag till framtida lagstiftning om blandmodellen och hantering av 
pensionsskuld. 
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2.	Metodologi	
Metodologi eller vetenskapsteori behandlar kunskapens bildande, prövning och dess 
roll i samhället (Wallén, 1996, s. 11). Avsnittet behandlar de värderingar och åsikter 
som ligger till grund för arbetet. I kapitlet kommer diskussion föras om ämnesvalet, 
förförståelsen inverkan, den kunskap och vetenskapssyn som finns bakom studien samt 
det teoretiska angreppssätt och den metod vi förespråkar vid insamlande av data. I 
kapitlet kommer även forskningsdesign, litteratursökning och källkritik behandlas.  

2.1	Val	av	ämne	
Författarna har på grund av sin fördjupning och sitt intresse för redovisningen sedan 
länge haft inställningen att ämnesvalet ska innefatta redovisning. Eftersom vi tror att vi 
kan nå ett mer tillfredsställande resultat både för läsaren och för oss själva genom att 
skriva om något där vi har en djupare akademisk kunskap. Att vara intresserad av det 
ämne som arbetet behandlar anser vi också vara viktigt då det innebär att vi har en 
starkare drivkraft att genomföra ett arbete av hög kvalitet. 
 
Intresset för det ämnesval som slutligen valdes genererades under termin sex när 
författarna tog del av en föreläsning av Stellan Nilsson i ämnet redovisningsteori och 
praxis. Under föreläsningen diskuterade han pensionsredovisning i landstingskommunal 
sektor och den eventuella följd som detta kunde få för oss yngre. Vi har sedan detta 
varit inställda på att skriva om detta och intresset ökade ytterligare då vi började läsa in 
oss på ämnet inför det slutliga ämnesvalet. Framförallt är det den tveksamma 
redovisningsmetod som används och de oklarheter som därmed uppstått kring 
pensionsskulden som gör ämnet intressant.  

2.2	Förförståelse	
Förförståelse är den kunskap som används vid tolkning av någonting (Hartman, 2004, s. 
191). Att ha kunskap om t.ex. avskrivningar inom redovisning kan användas för att 
tolka en minskning av bokfört värde för en tillgång. På grund av att kunskapen som 
författarna har kan påverka val och tolkningar i en studie bör förförståelse, åsikter, 
värderingar och fördomar belysas. Personliga åsikter om ett ämne kan bland annat 
påverka val av forskningsområde, genomförandet av datainsamling samt slutsatser 
(Bryman, 2011, s. 43-44). Förförståelsen kan också vara relevant att belysa då det kan 
vara en viktig del för att kunna generera ny förståelse (Wallèn, 1996, s. 81). Enligt 
Arbnor och Bjerke finns det en allmän förförståelse som författaren tar med sig in i en 
ny undersökningssituation samt en diagnostisk förförståelse som utvecklas under en 
undersökning (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 182). 
 
Författarnas förkunskaper är likvärdiga då den relevanta bakgrunden är 7 terminers 
studier på handelshögskolan vid Umeå Universitet. Båda författarna studerar på 
civilekonomprogrammet. Under de tre första terminerna på programmet genomförs inga 
val om fördjupning utan alla studerande läser företagsekonomi, statistik, grundläggande 
juridik samt nationalekonomi. Författarna har efter detta valt att studera 
företagsekonomi på b nivå, idrottsjuridik, webbutveckling, entreprenöriell finansiering, 
handels- & beskattningsrätt samt redovisning på C och D nivå. På grund av fördjupning 
inom ämnet redovisning har författarna kunskaper om pensionsredovisning för företag 
som följer IFRS. 
 
Den allmänna förförståelsen består därmed av den kunskap vi har om redovisning av 
pensioner. Detta kommer också hjälpa oss med den diagnostiska förförståelsen då den 
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kunskap vi har om pensionsredovisning kommer hjälpa oss att tolka det som 
framkommer under studien. Inför studien hade författarna ingen kunskap om hur läget 
med pensionsredovisningen i kommuner och landsting var mer än att det var ett 
intressant ämne. Efter att ha diskuterat samt funderat över förförståelsen anser vi att det 
inte finns risk för att studien påverkas negativt av det. 

2.3	Kunskapssyn	
Kunskapsteori behandlar grundläggande frågor om mänsklig kunskap, alltså vad en 
människa menar när denne säger att den vet något (Hartman, 2004, s. 21). Avsnittet 
syftar till att svara på vad författarna anser kan betraktas som kunskap inom ett ämne. 
Det kallas även epistemologisk frågeställning. Huvudfrågan är huruvida den sociala 
verkligheten ska undersökas med samma synsätt som naturvetenskapen (Bryman, 2011, 
s. 29). Valet att forska i enlighet med naturvetenskapens syn kallas för positivism. 
Positivism innebär att teorier testas och genom observationer kan de förkastas eller 
bekräftas (Bryman, 2011, s. 30). Mätbarhet, vetenskaplig rationalitet, resultat med 
validitet och reliabilitet, kausalitet samt objektivitet i forskningen är några av 
huvuddragen i positivismen (Wallèn, 1996, s. 27).  
 
Om du istället har synen att samhällsvetenskapliga studieobjekt inte kan undersökas 
med naturvetenskapens processer utan att de istället bör undersökas genom tolkning av 
individer och dess handlande har du en hermeneutisk syn på kunskap (Bryman, 2011, s. 
32). Den hermeneutiska synen fokuserar främst på tolkning av något, detta kan vara 
t.ex. en individs handlande och upplevelser (Wallén, 1996, s. 33-34). 
Sammanfattningsvis söker positivismen en förklaring genom en studie av ett objekt 
medan hermeneutikern tolkar en individs handlande och åsikter. 
 
Studien syftar till att undersöka om Sveriges landsting genom pensionsmedel eller via 
beskattning kan hantera sin pensionsskuld.  Det kommer undersökas genom 
granskningar av årsredovisningar och test av teoretiska modeller på de ekonomiska data 
som samlats in. Eftersom vi kommer söka svar genom att med en teoretisk modell nå 
slutsatser om data som vi observerar på ett objektivt sätt har vi en kunskapssyn som kan 
klassas som positivism. Det innebär att vi inte kommer undersöka individer och dess 
handlande och har därmed inte en hermeneutisk syn på kunskap. 

2.4	Vetenskapssyn	
Vetenskapssynen eller ontologin behandlar verklighetens beskaffenhet (Saunders et al., 
2012, s. 130). Frågan som författaren ska besvara när ontologin diskuteras är om sociala 
företeelser ska uppfattas som en yttre verklighet oberoende av de sociala aktörerna eller 
en konstruktion som skapas av de sociala aktörerna (Bryman, 2011, s. 35).  
 
Det finns två huvudsakliga ståndpunkter inom ontologin och dessa är objektivism och 
konstruktionism. Objektivism innebär att sociala företeelser existerar externt och 
oberoende av sociala aktörer (Saunders et al., 2012, s. 131). Ett exempel på detta kan 
implementeras på ett företags ledning, även om företag kan strukturera ledningen på 
olika sätt har de alla samma kärnfunktion oberoende av vem som sitter i 
ledningsgruppen (Saunders et al., 2012, s. 131). Ledningen har samma objektiva 
funktion och därmed kan fenomenet ledning studeras utan beaktande av de unika 
individer som finns inom den. Konstruktionismen å andra sidan, hävdar istället att den 
sociala verkligheten skapas och förändras på grund av de sociala aktörerna inom den 
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och dess interagerande (Bryman, 2011, s. 37). Därmed bör en konstruktionist i exemplet 
ovan fokusera på de unika individer som sitter i ledningen för att förstå ledning. 
 
I denna studie ska vi undersöka huruvida Sveriges landsting kan hantera sin 
pensionsskuld. Vi hävdar att svaret till detta går att nå genom att undersöka ekonomiska 
informationen insamlad från årsredovisningar. Eftersom vi granskar landsting som en 
enhet som sinsemellan fungerar på liknande vis oberoende av vilka som är ansvariga för 
ekonomi och redovisning har vi en syn som faller i enlighet med objektivismen. Med en 
konstruktionistisk syn på verkligheten hade istället individer inom landstingen 
undersökts för att förstå varför pensionsskulden ser ut som den gör.  

2.5	Angreppssätt	
Angreppssättet beskriver studiens relation till teori. En studie kan vara teorigenererande 
eller teoriprövande (Saunders et al., 2012, s. 48). Teoriprövande studier har en deduktiv 
ansats vilket innebär att du genom teori bildar dig en uppfattning om hur något är och 
sedan testar detta genom insamling av data, ditt arbete är därmed teoriförankrad 
(Saunders et al., 2012, s. 48). En teorigenererande studie har en induktiv ansats vilket 
innebär att data samlas in och analyseras, utifrån detta försöker du nå en teoretisk 
förklaring (Saunders et al., 2012, s. 48). Detta bekräftas av Ghauri & Grönhaug som 
hävdar att i en studie med induktiv ansats drar författarna slutsatser som skapar nya 
teorier (Ghauri & Grönhaug, 2010, s. 15). Det är vanligt att forskare påstår att studier 
har inslag av både en induktiv och deduktiv ansats eftersom att ansatserna har vissa 
liknande element (Ghauri & Grönhaug, 2010, s. 16). 
 
Studien syftar till att undersöka om Sveriges landsting genom pensionsmedel eller via 
beskattning kan hantera sin pensionsskuld. Genom tidigare studier och forskning bildar 
vi oss en uppfattning om hur en undersökning av detta kan gå till. Detta kommer vi 
sedan testa på Sveriges landsting. Vi anser även att vår studie grundar sig i teori 
eftersom vi som en start i arbetet granskade studier om pensionsskuld i andra länder och 
även uppsatser från Sverige och på så vis bildat oss en uppfattning om det studien syftar 
till att undersöka. Eftersom att tidigare teori står bakom hur resultatet tolkas och hur 
undersökning genomförs anser vi att angreppssättet i studien är deduktivt. 

2.6	Metodval	
En studie kan vara antingen kvantitativ eller kvalitativ (Saunders et al., 2012, s. 160). Vi 
anser att metodvalet bör grunda sig i vad som främst kan svara på studiens syfte. En 
kvalitativ studie har ofta en induktiv ansats, hermeneutiskt synsätt och 
konstruktionistisk inriktning (Bryman, 2011, s. 40). En kvantitativ studie har istället en 
deduktiv ansats, positivistiskt synsätt och en objektivistisk inriktning (Bryman, 2011, s. 
40). Utifrån detta framgår det att vår studie går i enlighet med kvantitativa studiers syn 
på kunskap, vetenskap och relationen mellan teori och forskning. En kvantitativ 
forskning betonar insamling och analys av siffror och liknande data medan den 
kvalitativa forskningen har som strategi att lägga vikt vid ord som insamlas vid t.ex. 
intervjuer (Bryman, 2011, s. 40).  
 
För studiens syfte att svara på huruvida Sveriges landsting kan hantera sin 
pensionsskuld genom pensionsmedel eller via beskattning är en kvantitativ metod bättre 
lämpad eftersom vi vill söka svaret på problemet genom implementering av teoretiska 
modeller på data från landstingens årsredovisningar. Vi väljer därmed inte den 
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kvalitativa vägen vilket hade gjort oss mer inriktade på intervjuer med inblandade i 
landstingens ekonomi. 

2.7	Forskningsdesign	
Utifrån problemformulering kan författaren forma studien för att söka ett svar som 
antingen är utforskande, beskrivande eller förklarande (Saunders et al., 2012, s. 170-
171). Studien är både beskrivande och utforskande, detta är något som är vanligt att 
kombinera (Saunders et al., 2012 s. 171). I studien vill vi dels beskriva hur problemet 
med pensionsskulden ser ut i Sverige men även utforska om det är ett problem både 
idag och i framtiden. När en studie är beskrivande skapas en bild av hur ett problem 
ligger till, detta innebär att det är viktigt att före datainsamling läsa in sig på området 
(Saunders et al., 2012, s. 171). På grund av detta har vi lagt mycket fokus på att förstå 
pensionsredovisningen inom offentlig sektor i Sverige och utomlands samt undersökt 
rapporter från starka källor såsom RKR och SKL. 
 
För att nå fram till svaret som studien syftar till krävs en strategi eller en plan som ofta 
benämns som forskningsstrategi (Saunders et al., 2012, s. 173). Exempel på detta kan 
vara experiment, undersökning och arkivstudie. Den handlingsplan som vi följt i studien 
är att samla in finansiell data för landsting från SCB, SKL samt landstingens 
årsredovisningar. Strategin går i enlighet med definitionen av arkivstudie. En 
arkivstudie innefattar i huvudsak granskning av administrativa register och dokument 
vilka ursprungligen inte var menade att användas inom forskning men som kan stå för 
de dagliga aktiviteterna. (Saunders et al., 2012, s. 178-179). Granskning av 
årsredovisning och ekonomisk data anser vi passar väl in på denna definition. 

2.8	Litteratursökning	
En granskning av litteratur föregås ofta av en sökning för att hitta relevanta böcker, 
artiklar och rapporter (Ejvegård, 2009, s. 47). Om sökningen genomförs på ett bra sätt 
stärks trovärdigheten och du kan utöver att ta reda på vilka kunskaper som finns på 
området även visa på ett vetenskapligt arbetssätt genom val av artiklar och hur dessa 
behandlas (Bryman, 2011, s. 97). Vår studie syftar till att undersöka om Sveriges 
landsting genom pensionsmedel eller via beskattning kan hantera sin pensionsskuld, 
detta ligger till grund för den inledande sökningen.  
 
För att hitta forskning inom ämnesområdet vände vi oss först till Umeå 
Universitetsbibliotek där vi använde oss av deras samling av databaser. Vi har främst 
använt oss av EBSCO business source premier. I EBSCO har vi sökt efter artiklar som 
är fackgranskade och i första hand valt de som är citerade många gånger. De sökord 
som främst har använts är pension, debt, underfunding, public sector, accounting, 
effects, financial ratios, municipal, local government, funding, accounting standards, 
m.m. Dessa sökord har använts i olika kombinationer. I de artiklar som vi funnit 
intressanta har vi tagit den information som vi tycker är användbar och dessutom 
undersökt vilka källor som artikeln använt i sin studie. Vi har sedan undersökt dessa 
källor för ytterligare användbar information. Vidare har vi granskat kurslitteratur som vi 
lånat vid Umeå Universitetsbibliotek, detta har främst varit i syfte att ha som stöd i 
metodologi samt avsnitt om nyckeltal. 
 
Inom det ämne som vi studerat finns inte mycket svensk forskning vilket lett till att de 
vetenskapliga artiklarna är internationella.  För att bilda oss en uppfattning om vad som 
undersökts i Sverige har vi vänt oss till tidigare studentuppsatser och dessa har sökts 
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upp via Google Scholar och Diva portal. Sökord som använts för detta är pensionsskuld, 
landsting, kommun, blandmodellen, fullfondering, redovisningsregler, lag om 
kommunal redovisning, underfinansiering, skuld, soliditet m.m.  I de uppsatser vi funnit 
intressanta har vi sedan granskat källor som eventuellt kan leda oss till ytterligare 
användbar information. Eftersom det finns få svenska studier som behandlar det ämne 
som vi valt har vi kompletterat vår granskning med annan relevant information från 
SCB, SKL, KPA och FAR. Denna information har hämtats från deras hemsidor. 

2.9	Källkritik	
I studien består källorna av internationella vetenskapliga artiklar, tidigare 
studentuppsatser, landstingens årsredovisningar, SCB, KPA, FAR samt rapporter och 
information från SKL och RKR. Trovärdigheten av den information som hämtas från 
dessa källor bör bedömas (Ejvegård, 2009, s. 71). Vid bedömning av källans kvalitet 
finns fyra krav som bör belysas och det är äkthetskravet, oberoendekravet, 
färskhetskravet och samtidighetskravet (Ejvegård, 2009, s. 72). 
 
Äkthetskravet uppfylls om författaren ser till att det material som används inte är någon 
form av förfalskning (Ejvegård, 2009, s. 71). Detta är något som beaktas i studien då 
välkända databaser som Diva portal och EBSCO i huvudsak används vid hämtning av 
vetenskapliga artiklar och uppsatser. Eftersom det är välkända databaser som dessutom 
används av universitet är det svårt för någon att publicera ett förfalskat verk. De artiklar 
vi använder oss av är i huvudsak fackgranskade och citerade vilket även det minskar 
risken för förfalskning. Vidare har rapporter från RKR och SKL hämtats direkt från 
deras hemsidor. I likhet med ovan nämnda databaser torde det vara väldigt svårt att 
publicera ett kopierat verk på deras hemsidor. Finansiell information hämtas antingen 
direkt från landstingens årsredovisningar, SKL eller via SCB vilket minimerar risken 
för falsk information. Angående Google scholar som möjligen kan ses som en osäkrare 
publiceringsplats dubbelkollas att artiklar som hämtas via den vägen finns på EBSCO 
eller på annat sätt är tillgänglig via universitetet. Äkthetskravet får därmed anses vara 
övervägt i studien. 
 
Oberoendekravet behandlar primär och sekundärkällor, detta då en källas värde främst 
kan fastställas genom att ta reda på informationens ursprung (Ejvegård, 2011, s. 71). Att 
överväga detta i en studie och i första hand använda sig av primärkällor är viktigt 
eftersom information lätt kan ändras när den återberättas eller rycks ur sitt sammanhang 
(Ejvegård, 2011 s. 71). I studien använder vi oss av primärkällor för fakta och teorier 
som kommer från vetenskapliga artiklar och böcker. Om en artikel refererar till någon 
annan och det därmed är en sekundärkälla går vi tillbaka till den ursprungliga källan av 
information för att bekräfta värdet. Detsamma har genomförts vid granskning av 
tidigare studentuppsatser. Angående finansiell information som SKL och SCB har är det 
en sekundärkälla men deras information kommer direkt från landstingens 
årsredovisning vilket innebär att det är lätt att spåra källans ursprung och därmed 
fastställa dess värde. Rapporter från RKR är primärkälla då det funkar som 
rekommendationer till lag om kommunal redovisning. 
 
Färskhetskrav handlar om när artikeln är publicerad. Grundidén är att en nyare källa bör 
vara bättre än en äldre då det innebär att mer fakta lagts på de ursprungliga fakta, även 
om undantag finns (Ejvegård, 2011, s. 72). Vi har i största möjliga mån försökt söka 
fram det senaste inom forskningsområdet och följt kunskapsutvecklingen, har det stått 
mellan artikel från 2000 och 2015 har den från 2015 granskats först. Har vi funnit en 
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teori som vi vill applicera i studien har vi alltid försökt hitta både ursprunget till 
informationen samt eventuell nyare forskning inom området. Vidare kan nyare 
internationella studier uppkomma då pensioner börjat uppmärksammas mer och mer. 
Utöver detta anser vi att vi sökt det senaste inom forskning och därmed är 
färskhetskravet beaktat. 
 
Det sista kravet som bör undersökas är samtidighetskrav. Detta innebär att det material 
som undersöks ska tidsmässigt ligga nära det ämne som studien undersöker då det 
motverkar eventuell förståelse och glömskefaktor (Ejvegård, 2011, s. 73). Detta är ett 
kriterium som vi anser är svårt att applicera på de vetenskapliga artiklar som används i 
vår studie. Eftersom att pensionsskulden inom offentlig sektor både internationellt och 
inom Sverige existerat under en lång tidsperiod och som sådant inte är ett tidsbestämt 
fenomen innebär det att forskning som uppkommit om detta bör räknas som att det 
uppfyller samtidighetskravet. Vi har inte beaktat detta krav speciellt mycket utan istället 
fokuserat på att försöka hitta nya artiklar, rapporter och studier inom ämnet. Detta kan i 
och för sig till viss del tänkas gå i enlighet med samtidighetskrav då det under senare tid 
mer och mer kommit fram information om att pensionsskuld inom offentlig sektor är ett 
utbrett problem vilket innebär att forskningen börjat fokusera på detta. 
 
Eftersom vi anser att de källor vi har använts oss av uppfyller äkthetskravet, 
oberoendekravet, färskhetskravet och indirekt samtidighetskravet är källorna kritiskt 
granskade och därmed att lita på.  Utöver att granska källorna utifrån de olika kraven 
vill vi belysa att vi övervägt att det kan uppstå problem till följd av att den huvudsakliga 
teorin i arbetet består av internationella vetenskapliga artiklar. Skillnaden i lagar inom 
offentlig sektor mellan olika länder kan ha en påverkan vilket vi haft i åtanke vid 
implementering av teorier i studien. Att vi haft det i åtanke innebär att vi i största 
möjliga mån försökt säkerställa att det inte påverkar studien. Med anledning av den 
bristfälliga forskning som finns i Sverige anser vi att det är viktigt att den internationella 
vetenskapliga litteraturen bör stå för merparten av källor till teori. Dock vill vi inkludera 
de studier som genomförts i Sverige på grund av att de behandlat den specifika situation 
vi undersöker. 
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3.	Lagar	och	rekommendationer	
I följande avsnitt listas lagar som styr pensionsredovisning för den 
landstingskommunala sektorn. Dessa är inte faktiska teorier utan istället det ramverk 
som den landstingskommunala sektorn styrs av.  Vi har valt ut de lagar som vi anser 
har anknytning till studiens syften. Dessutom utkom under tiden studien genomfördes en 
statlig utredning vilken avslutar kapitlet. 

3.1	Lag	om	kommunal	redovisning	(SFS	1997:614)	
År 1997 utkom lagen om kommunal redovisning. Lagen är tillämplig både på kommun 
och landsting. De lagrum som är relevanta för studien är de som behandlar 
pensionsredovisning. 

3 § kap 1 Bokföring och redovisning skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller 
rekommendationer från normgivande organ på det kommunala området, skall 
upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en. 

1§ kap 3 Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets. 

2 § kap 5 Balansräkningen ska i sammandrag redovisa kommunens eller landstingets 
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för 
räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas 
upp inom linjen. 

4 § kap 5 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. 

Det som främst bör lyftas fram med beaktande av studiens huvudsyften och delsyften är 
att enligt lagen ska pensionsskuld delas upp i en avsättning och i en not. Det finns 
däremot ingenting i lagen som behandlar en separat post för pensionsmedel. I 
rekommendation från rådet för kommunal redovisning framgår det att det är norm för 
landsting att i sin årsredovisning uppge värdet på sina pensionsmedel (RKR, 2006, s 2-
3). Eftersom rådet för kommunal redovisning är ett sådant normgivande organ som den 
landstingskommunala sektorn ska följa leder detta till att landstingen följer rådet och 
uppger värdet på sina pensionsmedelplaceringar, dock redovisas detta inte enhetligt. 

3.2	Kommunallag	(SFS	1991:900)	
Den allmänna lagen om den landstingskommunala sektorns organisation. Lagen utkom 
år 1991 och verkar idag tillsammans med lag om kommunal redovisning. I enlighet med 
studiens syften och delsyften undersöks lagrum som påverkar pensionsredovisningen. 

1 § 8 kap Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 

2 § 8 kap Kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att 
krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 

3a § 8 kap Fullmäktige skall meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel 
avsatta för pensionsförpliktelser. I föreskrifterna skall det anges hur medlen skall 
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förvaltas. Därvid skall tillåten risk vid placering av medlen fastställas. Vidare skall det 
anges hur uppföljning och kontroll av förvaltningen skall ske). 

4 § 3 st 8 kap Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna (SFS 
1991:900). 

Att landsting och kommuner ska ha god ekonomisk hushållning samt inte utan särskilda 
orsaker får budgetera för att intäkterna inte överstiger kostnaderna behandlar 
balanskravet. Vidare kan utläsas att reglementet kring pensionsmedel behandlas genom 
en allmän lag om hur den landstingskommunala sektorns medel ska förvaltas samt att 
det ska finnas särskilda föreskrifter som behandlar pensionsmedlens. 

3.3	Utredning	-	En	ändamålsenlig	kommunal	redovisning	
I slutet på mars år 2016 utkom en statlig utredning gällande den landstingskommunala 
sektorns redovisning vilken vi väljer att presentera under avsnittet. Eftersom att studien 
genomfördes samtidigt som utredningen publicerades har vi valt att inte i huvudsak 
fokusera på vad utredningen kommer fram till.  Dock används vissa fakta från 
utredningen som stöd i studien. Vidare ämnar vi att föra diskussion om det som 
utredningen kommer fram till då några delar kan kopplas till de resultat vår studie 
finner. Läsaren ska ha i åtanke att innebörden av det som utredningen belyser främst 
kommer lyftas fram under diskussionsdelen och studiens huvudsakliga resultat kommer 
presenteras med fokus på hur situationen var innan utredningen. 

Syftet med utredningen är att undersöka redovisningsprinciper och åstadkomma en 
ändamålsenlig kommunal redovisning som ökar jämförbarheten och ger en mer 
rättvisande bild av redovisningen (KomRed, 2016, s. 23-24). Förslag ges om en ny lag 
om kommunal redovisning vilken ska träda i kraft den 1 januari år 2018 (KomRed, 
2016, s. 33). Eftersom den genomförs samtidigt som vår studie och stora delar av 
utredningen behandlar pensionsskulden anser vi det intressant att lyfta fram vad de 
finner. 

I utredningen framgår det att blandmodellen när den infördes ansågs ge en rimlig 
ekonomisk belastning på både kort och lång sikt med tanke på balanskravet (KomRed, 
2016, s. 131). Dock har blandmodellen främst ansetts vara en övergångslösning och i 
utredningen lämnas ett förslag på att redovisning av pensionsförpliktelser ska ske via 
fullfonderingsmodellen istället för blandmodellen (KomRed, 2016, s. 24). Övergången 
kommer ske under en längre period där balansräkningen beräknas sammanfalla med 
fullfonderingsmodellen om ca 40 år och resultaträkningen om ca 15 år (KomRed, 2016, 
s. 133). En av anledningarna till denna övergång är att användandet av 
fullfonderingsmodellen skulle innebära lägre kostnader och ett högre resultat för 
landstingen i framtiden än om blandmodellen används, om allt annat är oförändrat 
(KomRed, 2016, s. 157). 

Ett annat motiv torde vara att landstingskommunala sektorns redovisning inte är 
förenlig med vissa grunder inom redovisningen. Kritik har framförts om att 
användningen av blandmodellen inte ger tillräcklig transparens och att en rättvisande 
bild inte förmedlas (KomRed, 2016, s. 135). Framförallt ökar blandmodellen risken att 
intressenter missar skulden i not och därmed bildar sig en felaktig uppfattning om 
landstingets skuldsättning och även av det egna kapitalet då detta skulle minska till följd 
av en fullfonderad redovisning (KomRed, 2016, s.160). Att en felaktig bild förmedlas 
styrks av att de i utredningen finner att alla landsting förutom ett skulle haft ett negativt 
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eget kapital om fullfonderingsmodellen hade tillämpats år 2014 (KomRed, 2014, s. 
164). I utredningen föreslogs att ett av lagrummen i den nya lagen Kommunal lag om 
bokföring och årsredovisning ska vara; 

“Årsredovisningens delar ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat och ekonomiska ställning.” (KomRed, 2016, s. 98) 

Vad som sedan anses vara en rättvisande bild kommer troligen utveckla sig via norm då 
2:a stycket i det föreslagna lagrummet är: 

Om kommunen eller landstinget i årsredovisningen med stöd av rättvisande bild enligt 
första stycket, avviker från det som följer av rekommendation från normgivande organ 
på det kommunala området, ska upplysning om detta och om skälen för avvikelsen 
lämnas i not.” (KomRed, 2016, s. 98) 

Utredningen anser därmed att rättvisande bild och transparens är en viktig komponent 
och att en övergång till fullfonderingsmodell bör ske. Visserligen är landstingens 
negativa soliditet som synliggörs en oroande faktor men den är oroande av andra 
anledningar än implementeringen av modellen. (KomRed, 2016, s. 163-168). Skuldens 
storlek är densamma oavsett om den ligger i not eller i balansräkningen och den 
omflyttning som fullfonderingsmodellen innebär bidrar till mer transparens och en mer 
rättvis bild, inte en högre skuldsättning (KomRed, 2016, s. 161-167). 

Vidare framgår i utredningen att något lagförslag inte kommer ges gällande tryggandet 
av pensionsskulden via pensionsmedel (KomRed, 2016, s. 175). Den totala 
pensionsskulden kommer därmed även i fortsättningen anses kunna tryggas genom 
beskattning (KomRed, 2016, s. 175). Samtidigt anser utredningen att pensionsmedel är 
en viktig komponent då det finns en risk att pensionsutbetalningarna även när full 
övergång till fullfondering skett kan komma att överstiga de redovisade 
pensionskostnaderna vilket innebär en minskning av tillgångar (KomRed, 2016, s. 157-
166). Detta innebär att utan en post som tryggar pensionsutbetalningen kommer andra 
tillgångar att kunna bli lidande.   
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4.	Teoretisk	referensram	
I den teoretiska referensramen behandlas teorier som anknyter till studiens syften. I 
enlighet med studiens huvudsyfte kommer teorier för hantering av pensionsskuld genom 
pensionsmedel samt teorier för hantering av pensionsskuld via skatter att redogöras för. 
Vidare kommer det i enlighet med studiens delsyfte att presenteras teorier om 
rättvisande bild, optimal finansieringsgrad samt soliditet. Slutligen presenteras tidigare 
studier inom området pensioner i offentlig sektor. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna. 

4.1	Hantering	av	pensionsskuld	
För att kunna svara på huvudproblemet om Sveriges landsting kan hantera sin 
pensionsskuld krävs till en början en uppfattning om hur en pensionsskuld inom 
offentlig sektor kan hanteras. Bland annat Novy-Marx & Rauh (2009, s. 191) har belyst 
att om den offentliga sektorn lovar en pensionsutbetalning i framtiden som inte är 
finansierade med medel kommer detta bli en skuld för framtida skattebetalare. Detta går 
att sammanväva med det Ponds et al. (2012, s.75) finner i sin forskning vilket är att 
pensionsskuld antingen kan hanteras via medel avsatta i balansräkning eller direkt från 
intäkter. De hävdar att det uppstår en implicit skuld som skapas av underfinansiering 
vilket med andra ord innebär att den underfinansierade delen kommer behöva täckas i 
framtiden (Ponds et al., 2012, s. 86). Detta leder oss fram till att Sveriges landsting har 
två möjligheter att kunna hantera skulden. Antingen genom att sätta av en tillgångspost 
som kan svara emot skulden eller att hantera den genom ökade intäkter eller minskade 
utgifter. 

4.1.1	Pensionsmedel	
Pensionsmedelsförvaltning innebär i korthet att en tillgång byggs upp i syfte att senare 
kunna betala ut pension (RKR, 2006 s. 2). Ett enkelt sätt att undersöka hur tillgången 
står sig är genom en finansieringsgrad. Finansieringsgraden kan undersökas genom att 
titta på pensionsmedlens storlek i förhållande till pensionsskulden (Easterday & Eaton, 
2012, s. 294-295). I rekommendation från rådet för kommunal redovisning framgår det 
att det är norm för landsting att i sin årsredovisning uppge värdet på sina pensionsmedel 
(RKR, 2006, s. 2-3).  Enligt Cirkulär 2005:96 av Björnson et al. (2005) finns tre 
huvudsakliga metoder för att generera medel till pensionsutbetalningar och dessa är: 

1. Skapa medel i egen balansräkning 

2. Sätta av medel till pensionsstiftelse 

3. Teckna pensionsförsäkring 

I de svenska landstingens redovisning har vi noterat att i 19 av 21 fall används metod 1 
det vill säga en egen tillgångspost för att hantera pensionsutbetalningar (Appendix 2). 
De två andra landstingen använder ingen av metoderna då de inte placerar 
pensionsmedel. I ett internationellt perspektiv sker redovisning av pensionstillgånger 
inom offentlig sektor i många länder, bland annat Belgien, Australien, Finland, Irland 
och Tyskland (Ponds et al., 2012, s. 76). Även USA använder metoden med en 
tillgångspost som står emot skulden. Till följd av skuldens dignitet i den amerikanska 
offentliga sektorn anser Novy-Marx & Rauh att en bristande medelsplacering kan leda 
till en situation där något av följande sker: högre skatter, minskade utgifter eller ej 
fullgjord skyldighet att betala ut pension (Novy-Marx & Rauh, 2009, s. 191). Vi anser 
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det därför ytterst intressant att undersöka om Sveriges landsting kan hantera sin 
pensionsskuld med pensionsmedel.  
 
Vidare blir det då viktigt att undersöka till vilken nivå en pensionsskuld ska finansieras. 
Det finns både fördelar och nackdelar med att finansiera skulden helt ut. De viktigaste 
fördelarna är att det skyddar pensionsförmånstagarna och även leder till en 
skatteutspädning medan nackdelar kan vara att tillgången används till annat än den var 
avsedd till eller ökar kravet på högre pension (Ponds et al., 2012, s. 78). Även om 
landsting rent juridiskt inte kan gå i konkurs är en post som svarar mot pensionsskulden 
något som troligen leder till trygghet så länge som den hanteras på rätt sätt 
(RH:1996:75).  
 
Det är svårt att fastställa en allmän optimal nivå av finansiering som passar all offentlig 
sektor då den unika yttre miljö som sektorn verkar i är viktigt att beakta (Ponds et al., 
2012, s.78). Det är framförallt viktigt att beakta tillväxt i skattebas, pensionens tillväxt 
och årliga tillskott i pensionstillgångar för att kunna uttala sig om vilken nivå av 
finansiering som krävs (Ponds et al., 2012, s.78). Anledningen till att fokus ofta är på 
skatten är att det i de flesta fall är den överlägset största källan till intäkt inom offentlig 
sektor. Detta styrker det som Kozak (2008, s. 32) finner, att relationen mellan 
pensionstillväxt och skattesats är viktigt vid beslut om finansieringsnivå av skulden. 
Enbart i en situation där tillväxten i skatteintäkter överstiger tillväxten i 
pensionskostnad kan finnas en optimal finansieringsnivå under 100 % (Kozak, 2008, s. 
32). Utifrån detta ämnar vi att utöver att undersöka om pensionsskulden kan hanteras 
via pensionsmedel även undersöka vilken nivå av finansiering som är optimal.   
 
Att relationen mellan skattebas och pensionsskuld är viktig styrks vidare av att offentlig 
sektor ibland väljer att avsiktligt lägga sig under full finansiering för att de har antagit 
att intäkterna kommer öka medan pensionskostnaderna kommer minska längre fram i 
tiden (Kozak, 2008, s. 33-34). Vidare behöver den optimala finansieringsgraden inte 
innebära att den offentliga sektorn måste placerar sig precis på den nivån, istället kan 
det snarare fungera som ett riktmärke att sträva emot. Bland annat Gierts & Papke har i 
sin studie uttryckt att det inte finns någon finansieringsgrad som är optimal, men att det 
trots detta behövs ett riktmärke (Giertz & Papke, 2007, s. 317). Detta styrker även 
Kozak då han anser att det inte är avgörande för den offentliga sektorn att exakt nå upp 
till den optimala finansieringsgraden men den fungerar som en bra måttstock (Kozak, 
2008, s.33-34). Det kan tänkas att ett riktmärke krävs för att det inte enbart ska bli det 
kortsiktiga tänk som Kozak beskriver kan finnas hos beslutsfattare där höga löner 
prioriteras framför framtida pensioner (Kozak, 2008, s. 33-34). 
 
På grund av att optimal finansieringsgrad fungerar som ett bra riktmärke för vilken nivå 
av finansiering en medelplacerande offentlig sektor bör rikta in sig på anser vi det 
intressant att undersöka för den svenska landstingssektorn. För att kunna skapa ett 
riktmärke för landstingen i form av en optimal finansieringsgrad krävs en teoretisk 
modell som kan användas i detta syfte. I en studie gjord av Darcy et al. undersöks den 
optimala finansieringsgraden med olika modeller (D’arcy et al., 1999, s. 346). 
Modellernas huvudfokus är skattebasens samt pensionsskuldens tillväxt vilket går i 
enlighet med annan forskning.  Relationen mellan dessa förklaras av ekvationerna 1 och 
2: 
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(𝑃! (1+ 𝑟)) ∗ 𝑂𝐹𝐹 = 𝑡 ∗ (𝑁! ∗ 𝑌!) 

      (1) 

1− 𝑂𝐹𝐹 ∗ 𝑃! + ((𝑃!!! (1+ 𝑟)) = 𝑡 ∗ (𝑁2 ∗ 𝑌2) 
      (2) 

Där: 
P=Pension 
Off=Optimal finansiering 
t= Skattesats 
N=Befolkning 
Y=Inkomst för befolkning 
r=Diskonteringsränta 

Kort innebär ekvation 1 och 2 att pensionen som intjänas under år ett täcks av 
skatteintäkter under samma år, eventuell återstående del av skulden från år ett samt ny 
intjänad pension år två ska sedan täckas av skatteintäkter år två (D’arcy et al., 1999, s. 
350). Utifrån detta kan noteras att det som avgör hur en pensionsskuld bör vara 
finansierad är skattebasens relation till pensionsskulden (D’arcy et al., 1999, s. 351). 
Detta innebär att modellen antar att pensionen i framtiden finansieras främst via 
skatteintäkter vilket är offentlig sektors största inkomstkälla. (D’arcy et al., 1999, s. 
349). Det leder fram till en enkel modell för att beräkna vilken nivå av finansiering som 
är optimal. Modellen antar att pensionssystemet startar år 0 för att under en 20 årsperiod 
byggas upp genom intjäning av pension, efter detta kommer en period på 20 år där 
denna intjänade pension betalas ut (D’arcy et al., 1999, s. 349). Modellen tydliggör 
ytterligare hur relationen mellan skattebas och pensionsskuld hör samman med optimal 
finansiering, om skattebasen tillväxt (1+d)*(1+g) är större än pensionens tillväxt (1+e) 
kommer pensionsskulden inte behöva vara finansierad till 100 % (D’arcy et al., 1999, s. 
351). 

𝑂𝑓𝑓 =
1+ 𝑟 + (1+ 𝑒)

1+ 𝑑 1+ 𝑔 + (1+ 𝑟) 

      (3) 
 
Där: 
r=avkastning pensionsmedel 
e=pensionsskuldens tillväxt 
d=tillväxt i befolkning 
g=tillväxt i inkomst för befolkning 
 
Eftersom vi analyserar ett pensionssystem som har existerat i över 20 år och förväntas 
fortgå i mer än 20 år anser vi det passande att använda sig av den modell som D’arcy et 
al. (1999, s.354-356) presenterar för att undersöka optimal finansiering i ett fullt 
fungerande pensionssystem. Modellen tar utöver relationen mellan skattebas och 
pensionsskuld även hänsyn till interna faktorer som vilken nivå av tillgångar som finns 
idag samt intjäning och utbetalning av pension. Modellen är ekvation 4 vilken förklaras 
av ekvation 5 och 6. 

𝑂𝑓𝑓 = 𝐴!/𝐿! 
      (4) 
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𝐴! = 𝐴!!! + 𝐶!!! 1+ 𝑟 𝑡 + 1 − 𝑃!!! 
      (5) 

𝐿! = 𝐿!!! 1+ 𝑞 + 𝐷!!! − 𝑃!!! 
      (6) 

Där: 
A=pensionsmedel 
C=Skatteintäkt 
r=avkastning pensionsmedel 
P=pensionskostnad 
L=Pensionsskuld 
q=Diskonteringsränta pensionsskuld 
D=Intjänad pension 

Modellen kan implementeras både på ett fiktivt nytt system eller ett redan existerande 
system i mognad. Ett pensionssystem som redan existerar och är fullt fungerande anses 
ha nått mognadsfas (D’arcy et al., 1999, s. 360). Därmed är modellen implementerbar 
på de svenska landstingen. Ett fullt fungerande pensionssystem kan antas ha tillväxt i 
intjäning samt utbetalning av pension som är konstant, denna tillväxt beräknas med 
hjälp av den sysselsättningsgrad och de löner som råder inom den offentliga sektorn 
(D’arcy et al., 1999, s. 360). I D’arcy et al.s exempel används en fiktiv skattesats för att 
säkerställa att skulden når full finansiering under en viss period, i exemplet 80 år 
(D’arcy et al., 1999, s. 360). I vår studie ligger fokus vid undersökning av den optimala 
finansieringsgraden på att utifrån dagens läge finna en optimal nivå, att därför använda 
en fiktiv skattesats anser vi inte förenligt med studiens syfte. Vi väljer istället att 
använda landstingens faktiska skattesats för att utifrån den skattebas den genererar 
uttala oss om vilken nivå av finansiering som är optimal vid antagandet att landstingen 
någon gång i framtiden vill ha betalat av sin pensionsskuld.  

Att använda D’arcy ett al:s modell kan hjälpa att skapa ett riktmärke för vilken 
finansiering som är optimal utifrån miljön som landstinget verkar i. Studiens huvudsyfte 
är att undersöka om Sveriges landsting genom pensionsmedel eller via beskattning kan 
hantera sin pensionsskuld. För att kunna uttala sig om landstingen kan hantera 
pensionsskulden med pensionsmedel krävs undersökning av hur pensionsmedel och 
skuld ser ut idag och hur utvecklingen kommer se ut i framtiden. Lashgari presenterar 
ett ramverk som möjliggör prognostisering av pensionsplanens framtida hanterbarhet 
(Lashgari, 2009, s. 45). Ramverket beaktar nuvarande finansieringsgrad och förväntad 
tillväxt i pensionsskuld och pensionsmedel (Lashgari, 2009, s. 47). Med modellen kan 
undersökas vilken finansieringsnivå som kan uppnås beroende på hur länge 
tillväxttakterna i pensionsskuld och pensionsmedel förväntas fortsätta (Lashgari, 2009, 
s. 48). 

𝐴𝐹𝐼 = (𝐴 𝐿)(1+ (𝐺 − 𝑆))! 
      (7) 
Där: 
A=Pensionstillgångar 
L=Pensionsskuld 
G=Förändring medel 
S=Förändring skuld 
AFI= Finansieringsgrad 
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Modellen ger ett svar på om pensionen blir finansierad inom vald tidsram till följd av 
prestation i pensionsmedel och tillväxt i pensionsskuld (Lashgari, 2009, s. 47-49). När 
AFI antar värdet 100 anses pensionen vara finansierad och därmed hanterbar. Som 
tidigare nämnt kan dock det optimala vara en finansiering över eller under 100 % 
utifrån vilken miljö som den unika offentliga sektorn verkar inom. Lashgari väljer att 
beakta detta genom en utökad modell som innefattar en variabel för den optimala 
finansieringsgraden (Lashgari, 2009, s. 49). Detta i syfte att kunna undersöka om den 
offentliga sektorn uppnår den optimala nivån av finansiering med nuvarande prestation i 
pensionsmedel samt tillväxt i pensionsskuld.  

𝐹𝐹𝐼 = (𝐴 𝐿)(1+ (𝐺 − 𝑆))! ∗ (1 𝑂𝐹𝐹) 
      (8) 
 
Där: 
A=Pensionstillgångar 
L=Pensionsskuld 
Off=Optimal finansiering 
G=Förändring medel 
S=Förändring skuld 
FFI= Finansieringsgrad vid beaktande av optimal finansiering 
 
Ramverket fungerar att implementera på landsting då det både kan användas på små och 
stora demografiska områden inom offentlig sektor (Lashgari, 2009, s. 54).  Genom att 
implementera ramverket både med och utan beaktande av den optimala 
finansieringsgraden kan en prognos ges om huruvida pensionsskulden är hanterbar med 
pensionsmedel samt om sektorn kan uppnå den optimala nivån av finansiering 
(Lashgari, 2009, s. 49). För att undersöka landstingens medelsplacering ämnar vi att 
använda oss av detta ramverk. Ramverket kommer även användas för att undersöka om 
skulden är hanterbar under olika scenarion av prestation i pensionsmedel. Detta då 
prestation av pensionsmedel är avgörande för skuldens finansiering (Novy-Marx & 
Rauh, 2009, s. 204).  

4.1.2	Skatter	
Offentlig sektor kan antingen sköta sina pensionsutbetalningar genom medel genererade 
i en pensionstillgång eller genom en utbetalning direkt från intäkterna (Ponds et al., 
2012, s. 75). Enligt Sveriges kommuner och landsting består landstingets intäkter till 71 
% av skatteintäkter vilket gör det till den överlägset största inkomstkällan (SKL, 2015). 
På kostnadssidan har landstingen som största utgifter primärvård, speciell somatisk 
vård, övrig vård samt psykiatrisk vård (SKL, 2015). Landstinget står inför faktumet att 
om inte medlen kan svara upp för pensionsskulden bör intäkterna göra det, annars krävs 
intäktsökning eller en minskning av kostnader. Vid en sådan situation är det troliga ett 
en intäktsökning är metoden som används och där bör skatterna vara i fokus.  

Detta styrks av Ponds et al. (2012, s. 86) som hävdar att om offentliga sektorn inte kan 
backa upp skulden genom tillgångar är det en form av implicit skuld vilket kräver 
täckning i framtiden och kan innebära konsekvenser för framtida generations 
skattebetalare. Bristande reglemente kring redovisning skapar också en möjlighet att 
genomföra denna passning av skulden vidare till framtiden tämligen enkelt (Ponds et 
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al., 2012, s. 79). Att undersöka finansiering av skulden när medel inte används bör 
därför i huvudsak fokusera på skatter. 

En pensionsutbetalning i framtiden som inte är finansierade eller har täckning blir en 
skuld för framtida skattebetalare (Novy-Marx & Rauh, 2009, s. 191). Därför bör en 
undersökning ta sin grund i hur tillväxten för pensionsutbetalningar förväntas påverka 
intäkten. I en första fas kan den underfinansierade delen av skulden ställas i proportion 
mot årets skatteintäkter som en måttstock för hur mycket av skatten som skulle krävas 
för att betala hela skulden (Novy-Marx & Rauh, 2009, s. 197) 

(𝐿 − 𝐴)/𝑇! 
      (9) 
 
Där: 
L= Pensionsskuld 
A= Pensionsmedel 
T=Skatteintäkter 
 

Denna uträkning kan dock inte förutspå någon trend för hur beskattningen kommer 
behöva utvecklas i framtiden. Som tidigare nämnt är pensionsskuldens relation till 
skattebasen en viktig del för att förutspå hur skulden kommer påverka sektorn. I studien 
av D’arcy et al. används en modell för att beräkna vilken fiktiv skattesats som måste 
antas för att skatteintäkterna under en begränsad tidsperiod ska rendera i tillräckligt 
mycket intäkter för att kunna täcka pensionsskulden (D’arcy et al., 1999, s. 360).   

𝑡 =

𝑃(𝑘)
(1+ 𝑞)! + 𝐿 − 𝐴

!
!!!

𝑁 𝑘 𝑌(𝑘)
(1+ 𝑟)!

!
!!!

 

      (10) 
 
 
Där: 
t=Skattesats 
P =Pensionskostnad 
k=Tidshorisont 
q=Diskonteringsränta pensionsskuld 
L=Skuld 
A=Pensionsmedel 
N=Befolkning 
 

Modellen undersöker krav på skattesatsen utifrån pensionens och skattebasens 
tillväxttakt. Studiens syftar till att undersöka om Sveriges landsting genom 
pensionsmedel eller via beskattning kan hantera sin pensionsskuld. Modellen kommer 
användas för att undersöka vilket krav som ställs på skattesatsen om pensionsskulden 
antas ska vara hanterad under en begränsad tidsram.  Vi kan därmed utifrån tillväxttakt i 
pensionsskuld och skattebas utläsa vilka krav som ställs på skattesatsen för att kunna 
hantera pensionsskulden genom beskattning. 
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Om skatten kan höjas obehindrat kan såklart stora ökningar av pensionsskuld hanteras 
lättare. Dock är det inte realistiskt att det är genomförbart, befolkningen kommer att 
reagera på för stora skatteökningar. Laffer-Kurvan är en teori som behandlar vilken nivå 
av skattesats som resulterar i högst inkomst till den offentliga sektorn, huvudpoängen är 
att om skatten är för hög minskar arbetsviljan vilket innebär att mer skatt kan resultera i 
minskade intäkter (Wanniski, 1978, s. 4). Vad som är för hög skattesats torde styras av 
ändamålet, det vill säga om invånarna anser att de får tillräckligt mycket nytta av de 
varor och tjänster som bidraget renderar i (Wanniski, 1978, s. 5).  

I teorin illustreras optimal skattesats av en kurva som har intäkt på ena axeln och 
skattesats på den andra. Vid toppen av kurvan är en optimal skattesats uppnådd vilket 
resulterar i den högsta inkomsten till sektorn (Wanniski, 1978, s. 4-5). Var denna punkt 
placerar sig förklaras av vilken nivå som skattebetalarna önskar att bidra med. När en 
sektor har en lägre skattesats än den optimala kan skatten höjas då det finns en vilja att 
bidra mer till det skattens ändamål (Wanniski, 1978, s. 6). Skulle skattesatsen ligga över 
punkten på kurvan anser invånarna att skatteändamålet inte är värt det bidrag som krävs, 
detta leder till minskad arbetsvilja och därigenom minskade intäkter. 

Vidare bör det diskuteras vilken effekt skatteökning har på invånarna, oavsett om den 
når en optimal nivå eller inte. En teori som behandlar detta är den ricardianska 
ekvivalensen som förespråkar att vid en ökad skuldsättning kommer befolkningen förstå 
att en framtida skatteökning är stundande (Barro, 1974, s. 1096). Teorin kan bland annat 
implementeras genom att anta att om befolkningen kan förutspå att tuffare tider väntar 
med skattehöjning som följd förbereder de sig för detta genom ökat sparande (Kònya & 
Abdullaev, 2015, s. 427).  
 
Kònya & Abdullaev (2015) undersökte den ricardianska ekvivalensen i Australien 
under perioden år 1960-2011. De fann att den höll vilket styrker relevansen av teorin 
(Kònya & Abdullaev, 2015, s. 445-446). Teorins ursprungliga användningsområde 
behandlar att det inte spelar någon roll för en offentlig sektor om de finansierar genom 
skatter eller genom ökad belåning. Även om pensionsskulden inte är en finansiering i 
sig är det ändå en skuld i en skattefinansierad enhet. Att det är applicerbart på 
pensionsskuld stärks av Novy-Marx och Rauh som med grunden i Ricardiansk 
ekvivalens hävdar att ifall skuldens dignitet klart och tydligt framgår samt vilka effekter 
den kan leda till kommer befolkningen att anpassa sin konsumtion och sitt eget 
sparande för att förbereda sig för de effekter som detta kommer generera i framtiden 
(Novy-Marx & Rauh, 2009, s. 206-209). Det är dock omöjligt att förbereda sig för en 
ökad skattehöjning om det inte klart och tydligt framgår hur stor skulden är, transparens 
är väldigt viktigt (Novy-Marx & Rauh, 2009, s. 206-209). 

4.2	Rättvisande	bild		
Ett av studiens syften är att undersöka om blandmodellen har effekt på nyckeltal som 
inte är förenlig med en rättvisande bild. Med anledning av detta syfte har vi valt att 
undersöka vad begreppet rättvisande bild innebär både i Sverige och internationellt. 

Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt med både transparens och rättvisande bild. 
Transparens är synonymt med klarhet och genomskinlighet. Hood (2010, s. 989) 
definierar transparens som att beslutsfattande, regler och annan information ska vara 
synlig från utsidan. Ponwall och Schipper (1999, s. 262) konstaterar att transparens är 
viktigt för att intressenter ska kunna se resultat samt de viktigaste bedömningarna och 
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uppskattningar som ligger till grund för beslut som tas. Intressenterna för landstingen är 
bland annat skattebetalare, röstberättigade och de som är anställda i landstingen. 

Begreppet rättvisande bild översätts till “True and Fair view” på engelska och begreppet 
uppkom först i Storbritannien i “The U.K Companies act of 1948” (Alexander & 
Jermakowicz 2006, s. 139). Där framgick att det är viktigare att årsredovisningar 
presenteras med en rättvisande bild än att de följa de lagar som finns (Alexander & 
Jermakowicz, 2006, s. 139). Sedan dess har en definition av rättvisande bild diskuterats 
av många. Begreppet har tolkats på olika sätt i olika länder både språkligt och filosofiskt 
där vissa tolkar begreppet som ett ord eller separat som två (Alexander & Nobes, 2011, 
s. 83). Sverige är ett av tolv EU-länder som tolkar begreppet som ett, som rättvisande 
bild (Alexander & Nobes, 2011, s. 84). Vi ämnar undersöka de olika definitionerna för 
att nå klarhet i vad som är en rättvisande bild.  

Rutherford (1985) diskuterar innebörden av orden “True and fair” där han menar att 
“fair” kan innebära både felfri och distinkt eller tydlig (Rutherford, 1985, s. 484). 
Rutherford ställer även frågan om orden true and fair ska läsas som ett begrepp eller om 
orden ska tolkas var för sig (Rutherford, 1985, s. 484). Rutherford kom fram till att det 
inte fanns en definition som var accepterad av alla och att begreppet inte heller skulle 
definieras inom en snar framtid (Rutherford, 1985, s. 492-493) 

Mathews & Perera konstaterar att i brittisk tradition ska bland annat balansräkningen 
och resultaträkningen redovisas så att den ger en rättvisande bild (Mathews & Perera, 
1996, s. 116). Rättvisande bild innebär att redovisningen sker i enlighet med hur det 
faktiskt ser ut (Mathews & Perera, 1996, s. 142). Det är alltid revisorns plikt och 
moraliska skyldighet att säkerställa att redovisningen ger en rättvisande bild av företaget 
(Mathews & Perera, 1996, s. 266). 
 
Arden (1997) som är advokat utgår ifrån ett brittiskt perspektiv när hon diskuterar 
rättvisande bild. Hon är av åsikten att rättvisande bild inte kan definieras (Arden, 1997, 
s. 676). Vidare menar hon att definitionen av rättvisande bild kommer skifta mellan 
länderna i den Europeiska Unionen, exempelvis skulle inte LIFO, sist in först ut, kunna 
användas i England som värderingsmetod av lager för att ge en rättvisande bild, vilket 
det gör i andra medlemsländer i EU (Arden, 1997, s. 679). Trots att begreppet är svårt 
att ge en gemensam definition som alla är överens om anser hon att rättvisande bild är 
viktigt. Arden påpekar att där det finns lagar och regler finns där problem som dessa 
inte kan lösa och det är där rättvisande bild kommer in, det är i det användningsområdet 
som begreppet blir nödvändigt (Arden, 1997, s. 678). 

Karan (2002, s. 45) menar att när rättvisande bild tidigare har diskuterats har fokus varit 
felaktigt Tidigare forskning har fokuserats på semantik, alltså vad orden “True och Fair” 
i sig betyder (Karan, 2002, s. 45). Istället menar Karan att fokus bör ligga på vad själva 
begreppet innebär (Karan, 2002, s. 45). Anledningen till att begreppet är svårdefinierat 
är för att tidigare forskning har haft fel fokus. Att ge en rättvisande bild kan innebära att 
inte ge missvisande information, detta kan dock betyda olika saker för olika personer. 
Därför skulle begreppet istället kunna bytas ut till “inte vilseledande på grund av brister 
eller väsentliga felaktigheter”, vilket hade varit tydligare och mer meningsfullt än 
begreppet rättvisande bild (Karan, 2002, s. 50). 

I redovisningsteori, -policy och – praxis skriven av Kristina Artsberg översätts true and 
fair direkt till sann och rättvisande. Att redovisningen ska vara sann innebär att den ska 
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bygga på fakta (Artsberg, 2005, s. 156). Det betonas att det är viktigt att ordet 
rättvisande är en del av begreppet eftersom redovisningen kan vara sann men samtidigt 
inte rättvisande, därför är översättningen från true and fair view lämplig (Artsberg, 
2005, s. 156). Det har även tidigare diskuterats ifall rättvisande bild har samma 
innebörd som god redovisningssed. Skillnaden mellan de två begreppen är att god 
redovisningssed fokuserar på hur företagen faktiskt redovisar medan rättvisande bild 
fokuserar på företags intressenter och därmed att årsredovisningen inte ska vara 
missvisande (Artsberg, 2005, s. 157). 
 
Kirk Ngaire (2006) gjorde en studie i Nya Zeeland om hur begreppet rättvisande bild 
uppfattas hos aktieägare, revisorer och chefer. Även han menar att rättvisande bild kan 
betyda olika saker för olika personer och därför kan det uppstå missförstånd när 
rättvisande bild benämns (Ngaire, 2006, s. 207). Ngaire kommer i sin studie fram till att 
de undersökta personerna skiljer på begreppet rättvisande bild och begreppen 
återspeglar rättvist och rättvist presenterat, trots att orden i sig kan fungera som 
synonymer (Ngaire, 2006, s. 224-225). 

International Financial Reporting Standards (IFRS) är en redovisningsstandard 
utvecklad av International Accounting Standards Board (IASB) med målet att öka 
transparens, trovärdighet och effektivitet på den finansiella marknaden (IFRS, u.å.). 
IFRS används och följs av företag i privat sektor i över 100 länder, där bland annat EUs 
medlemsländer ingår. I Sverige ska svenska börsnoterade företag utforma sin 
koncernredovisning enligt IFRS (Sundgren et al., 2013, s. 11). I IFRS volymen 2016 
definierar IAS 1 § 15 rättvisande bild som 
 
”Finansiella rapporter ska ge en rättvisande bild av ett företags finansiella ställning, 
finansiella resultat och kassaflöden. Rättvisande bild kräver ett korrekt återgivande av 
transaktioners effekter, andra händelser och förhållanden enligt de definitioner av och 
redovisningsvillkor för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader som framställs i 
föreställningsramen. Tillämpningen av IFRS, med ytterligare upplysning där så krävs, 
förutsätts leda till finansiella rapporter som ger en rättvisande bild” (FAR, 2016, 
s.272).  
 
Även om Sveriges landsting inte redovisar enligt IFRS/IAS anser vi att definitionen av 
rättvisande bild som anges i IFRS/IAS är relevant eftersom IFRS/IAS är en 
redovisningsstandard som följs internationellt. 
 
Gemensamt för samtliga författare är att de anser att begreppet rättvisande bild är 
svårdefinierat och kan betyda olika saker för olika personer. Sverige har däremot i en 
lag lyckats enas om en betydelse och den återfinns i 3§ 2kap första stycket 
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Där står det,  

“det ska finnas ekonomisk information i balansräkning, resultaträkning och noterna så 
att läsaren ska kunna få en riktig bild av företagets ekonomiska situation”.  

Med nuvarande lagstiftning innebär det att landstingen enligt lag ger en rättvisande bild 
när de redovisar enligt blandmodellen eftersom det faktiskt går att utläsa 
pensionsskulden i noter samt balansräkning. Dock är det lätt hänt med denna 
lagstiftning att landstingen förmedlar en otydlig bild till sina intressenter som 
exempelvis saknar kunskapen om att läsa noter. Skulden är så pass stor och väsentlig att 
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det med nuvarande lagstiftning kan leda till att viktig information inte når ut genom 
årsredovisningen. 

Eftersom rättvisande bild tidigare har varit ett svårdefinierat begrepp är vi inte helt 
övertygade om att nuvarande definition är perfekt och utifrån hur rättvisande bild 
tidigare har diskuterats inom forskning anser vi att en bra definition av rättvisande bild 
är: 
 
”Rättvisande bild ges av en redovisning som förmedlar finansiell information som 
återspeglar hur det faktiskt ser ut och är förståelig för alla intressenter ” 
 
Definitionen ligger som utgångspunkt för vad en rättvisande bild är i studien.   

4.3	Soliditet	
Ett syfte med studien är att undersöka om blandmodellen har effekt på nyckeltal som 
inte är förenlig med en rättvisande bild. För att göra detta undersöks först vad nyckeltal 
är och sedan varför nyckeltalet soliditet är det vi väljer att använda för att undersöka 
blandmodellens effekt.  
 
Nyckeltal hämtas från företags årsredovisningar och är relationstal gällande exempelvis 
likviditet, lönsamhet, värdering och skuld som används för att jämföra företag som 
använder samma nyckeltal (Berk & DeMarzo, 2014, s. 35). Nyckeltal kan ha både 
absoluta och relativa värden. Ett absolut värde är faktiska värden och har fokus på att 
undersöka en post, tillexempel nettoomsättning och rörelseresultat (Öberg, 2012, s. 97-
98). Om ett nyckeltal har ett relativt värde innebär det att två eller flera poster ställs mot 
varandra och en kvot tas fram, exempelvis likviditetsmått beräknas på detta sätt (Öberg, 
2012, s. 99). Ett nyckeltal med relativt värde används för att kunna analysera och 
jämföra företag (Öberg, 2012, s. 103). I denna studie kommer fokus ligga på att 
använda ett relativt nyckeltal som kan visa effekten av att skulden tas upp i sin helhet på 
balansräkningen. 
 
Enligt (Öberg, 2012, s. 102) kan företag välja att exkludera nyckeltal som inte 
framställer företaget i en positiv bild, vilket är en av anledningarna till att vi i denna 
studie själva bestämmer vilka nyckeltal som ska undersökas. I studien väljer vi att 
fokusera på nyckeltalet soliditet för att undersöka blandmodellens effekter.  
 
Soliditet är ett nyckeltal som visar vilket tillstånd ett företag är i för tillfället (Penman, 
2013, s. 687). Det visar hur stor del av företagets totala kapital som utgörs av eget 
kapital och kan enkelt beskrivas som ett företags betalningsförmåga på lång sikt. 
(Penman, 2013, s. 686). Om ett företag har låg extern belåning kommer företaget ha en 
högre soliditet än vid hög belåning och nå högre stabilitet (Öberg, 2012, s. 12). 
Soliditeten visar ifall lönsamheten har varit tillräcklig i förhållande till tillväxten och 
skulle det egna kapitalet öka snabbare än skulderna ökar även soliditet och vice versa. 
 
 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡! = 𝐸𝐾!/𝐴! 
      (11) 
Där: 
EK=Eget kapital 
A=Totala Tillgångar 
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Anledningen att soliditet undersöks är att det är ett relativt nyckeltal som i sin beräkning 
består av totala skulder. Därmed kommer nyckeltalet både kunna visa vilken förändring 
som sker när skulden tas upp i sin helhet och även möjliggöra jämförelse mellan 
landstingen. Landstingen redovisar sin soliditet i årsredovisningen, men eftersom 
majoriteten av landstingen redovisar enligt blandmodellen redovisas inte en stor del av 
pensionsskulden vilket leder till att soliditeten blir missvisande. Några landsting väljer 
att redovisa två olika soliditetsmått där den ena inte inkluderar ansvarsförbindelser och 
den andra gör det inte. I vissa fall inkluderas även andra ansvarsförbindelser än 
pensionsskulden. Vi syftar till att undersöka pensionsskuldens påverkan, därför väljer vi 
att beräkna de skillnader som uppstår i soliditet när fullfonderingsmodellen tillämpas. 
Vi kommer bortse från ytterligare ansvarsförbindelser som landstingen har redovisat.  

4.4	Tidigare	forskning	och	studier	

4.4.1	Den	svenska	forskningen	
På den svenska marknaden finns ingen fackligt granskad forskning vad vi kunnat finna. 
Istället har vi undersökt uppsatser på olika nivåer från universitet, en studie av Björn 
Brorström och en rapport från Peter Jennergren FD professor för att bilda oss en 
uppfattning om svensk offentlig sektors pensionsskuld. Vi väljer att presentera 
forskningen i tidsordning för att bättre belysa kunskapsutvecklingen. 
 
Brorström (1997) finner i sin studie att övergången till lag om kommunal redovisning 
renderade i att redovisningen strider mot grundfunktioner i redovisning som att 
förmedla en rättvisande bild, ligga till grund för identifiering av problem och reducera 
osäkerhet (1997, s. 118). Istället används redovisningen till kortsiktig problemlösning 
vilket istället skapar osäkerhet. Innan lagändringen kom hade den offentliga sektorn 
börjat som praxis att bokföra pensionsskuld på balansräkningen (Brorström, 1997 s. 
111).  Till följd av den då nya lagen om kommunal redovisning skapades en konflikt 
som grundar sig i att lagen strider mot det som av praxis ansågs som god 
redovisningssed. (Brorström, 1997. s. 122) 
 
Jennergren (2000) försöker sig på att prognostisera framtiden kring pensionsskulden 
och dess finansiering.  Han förutsåg att det kunde komma att ske fondering i framtiden 
som ska stå gentemot pensionsskulden.  I den prognos han genomförde år 2000 förutsåg 
han att inom kommunsektorn kommer det från och med 2026 ha uppnåtts full täckning 
för skulden vilket innebär att det inte krävs några fler tillskjut av medel (Jennergren, 
2000, s. 11-12). Vidare förutsåg han att marknadsvärdet på den interna stiftelsen skulle 
uppgå till två gånger pensionsskulden (Jennergren, 2000, s. 11-12). Slutligen ansåg han 
att det är högst troligt att pensionsskulden hanteras via återlåning. (Jennergren, 2000, s. 
16) 
 
Jacobsson et al. (2006) fann att användandet av blandmodellen är oförenlig med flera 
grundläggande redovisningsprinciper såsom försiktighet och bokföringsmässiga grunder 
(Jacobsson, et al., s. 63-64). De fann vidare att det inom kommunal sektor ofta är låg 
täckningen gällande medel för pensionsskulden och framförallt att tillskott till dessa inte 
är tillräckligt (Jacobsson et al., 2006, s. 63-64). De tror att en stram budget tillsammans 
med korta mandatperioder kan ligga bakom detta. 
 
Precis som Jacobsson et al. fann Hanberth & Klein (2006) att blandmodellen går emot 
några av redovisningens viktigaste kvalitativa egenskaper (Hanberth & Klein, 2006, s. 
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138-140). De anser också att redovisningsmetoden skapar en konflikt mellan god 
redovisningssed och rättvisande bild, detta då definitionen av god redovisningssed 
enligt kommunal redovisningslag inte överensstämmer med god redovisningssed och 
rättvisande bild utifrån den privata sektorns krav (Hanberth & Klein, 2006, s. 138-
140).  Vidare trycker de på att sektorns redovisning uppfattas som komplex och 
svårförstådd och finner att kommuner måste fondera medel för att inte skjuta över ökade 
kostnader på kommande generationer (Hanberth & Klein, 2006, s. 138-140). 
 
Jonsson & Wagneryd (2007) uppmärksammar i sin studie att sektorn lever över sina 
resurser, effekten av detta blir troligen inte ej utbetald pension utan snarare 
undanträngning av andra viktiga samhällskostnader (Jonsson & Wagneryd, s. 36). 
Redovisningsmetoden strider mot de underliggande principerna för all redovisning och 
effekten blir bland annat att finansiering av pensionsskulden blir lidande där kommande 
generationer får stå för nuvarande pensionsskuld och sin egen intjänade pension 
(Jonsson & Wagneryd, s. 36). 
 
Carlsson & Åstradsson (2008) finner att anledningen att medel inte sätts av är att 
skatteunderlaget kommer växa snabbare än pensionsutbetalningar (Carlsson & 
Åstradsson, 2008, s. 57-58).  Om så inte blir fallet kan det leda till inskränkning av 
andra viktiga kostnader för sektorn (Carlsson & Åstradsson, 2008, s. 57-58). 
 
Andersson & Paulsson (2010) uppmärksammar att blandmodellen bidrar till effekter på 
soliditeten (Andersson & Paulsson, 2010, s. 40). Vidare hävdar de att blandmodellen 
inte ställer några krav på avsatta medel och att det kan leda till att kommande generation 
får stå för både sin egen skuld samt den tidigare skulden (Andersson & Paulsson, 2010, 
s. 40). 
 
Jogenstedt och Nedvigo (2013) undersöker varför vissa landsting frångår lagstiftningen 
och redovisar enligt fullfonderingsmodellen. De svar de finner är att de gör det för att 
förmedla en rättvis bild i sin pensionsredovisning (Jogenstedt & Nedvigo, 2013, s. 44). 
De genomför vidare en nyckeltalsanalys där de konstaterar att soliditeten är negativ för 
alla landsting om de redovisar enligt fullfonderingsmodel (Jogenstedt & Nedvido, 2013, 
s. 44). 

4.4.2	Den	internationella	forskningen	
Inom den internationella forskningen finns betydligt mer forskning än i Sverige. Vi 
presenterar vilken forskning vi funnit som kan anknytas till studiens syften. Vi väljer att 
presentera forskningen i tidsordning för att bättre belysa kunskapsutvecklingen.  
 
Darcy et al. (1999) undersöker optimal finansieringsgrad. De finner att relationen 
mellan skattebas och pensionsskuld leder till ett mönster för hur den optimala 
finansieringsgraden kommer utvecklas (D’arcy et al., 1999, s. 361). Om 
pensionsskulden växer snabbare än skattebasen kommer till en början den optimala 
finansieringsgraden stiga över 100 % för att senare möta en nedåtgående trend mot 100 
% i slutet av perioden (D’arcy et al., 1999, s. 361). Om istället skattebasen växer 
snabbare än pensionsskulden kommer den optimala finansieringsgraden falla ner under 
100 % för att sedan under periodens slut stiga mot 100 % (D’arcy et al., 1999, s. 361). 
Detta gäller både i ett pensionssystem i mognad och ett nytt pensionssystem. 

D’arcy et al. implementerar sin modell för optimal finansiering på staterna i USA. De 
finner att den lägsta optimala finansieringsgraden återfinns i staten Maine på 29,9 % 
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och den högsta för staten New Jersey på 146,9 % (D’arcy et al., s. 369-370). Det 
avgörande för detta är relationen mellan skattebas och pensionsskuld. Den 
genomsnittliga optimala finansierings-graden är 93,6 % för de amerikanska staterna 
(D’arcy et al., s. 370). Resultatet presenteras både när pensionen väntas stiga till följd av 
tillväxt i lön och sysselsättning i den offentliga sektorn och när pensionen väntas stiga i 
samma takt som observerats. 

Giertz & Papke (2007) undersöker hur amerikanska staters pensionsfinansieringssystem 
påverkar den statliga finansieringen. De menar bland annat att pengar som är menade att 
verka som pensionsmedel istället används för att balansera budgeten (Giertz & Papke, 
2007, s. 305). De finner även att det är framtidens befolkning som kommer behöva stå 
för skulden (Giertz & Papke, 2007, s. 317). Författarna finner att trots pensionsskuldens 
stora påverkan på balansräkningen kan den hanteras med rätt budgetdisciplin gällande 
skatteintäkter (Giertz & Papke, 2007, s. 322).   

Novy-Marx & Rauh (2009) konstaterar i sin studie om pensionsskulden inom offentlig 
sektor i USA att underfinansiering av pensioner är ett problem. De belyser att skulden i 
USA är 4,5 ggr större än pensionsmedlen och den underfinansierade delen av skulden 
uppgår till 3 230 000 miljoner dollar (Novy-Marx & Rauh, 2009, s. 192). Det innebär 
att skulden är underfinansierad med 10 625 dollar per person (Novy-Marx & Rauh, 
2009, s. 196). I svenska kronor beräknat med 2009 års valutakurs innebär det att den 
underfinansierade delen av pensionsskulden i USA uppgick till 23 296 375 miljoner kr, 
fördelat på antal invånare uppgick det till 76 633 kr per person (Valuta.se, UÅ). 
Författarna uppmärksammar också att staten Ohio skulle behöva använda 875 % av ett 
års skatteintäkter för att kunna täcka upp för sin underfinansierade skuld (Novy-Marx & 
Rauh, 2009, s. 197). 

De finner att en anledning till USA:s underfinansiering är att de placeringar som 
pensionstillgångar består av har presterat dåligt, även om det inte är den enda 
anledningen då skulden redan innan perioden av dålig prestation inleddes var 
underfinansierad (Novy-Marx & Rauh, 2009, s. 204). De tror att detta problem också 
kan visa var lösningen på situationen finns. Om pensionstillgången börjar presterar bra 
och börjar genererar hög avkastning kan detta mycket väl leda till att pensionsskulden i 
framtiden kan vara fullt finansierad (Novy-Marx & Rauh, 2009, s. 204). 

Rauh (2010) undersöker den amerikanska offentliga sektorns förhållande mellan medel 
och skuld. Författaren testar ett antal olika scenarion med olika avkastning samt tillskott 
av pensionsmedel. Han finner bland annat att med en avkastning på 8 % och en årlig 
avsättning av medel som är lika stor som ny intjänad skuld tar medlen slut år 2037 
(Rauh, 2010, s. 594-594). Om däremot avkastningen förväntas vara 10 % och de 
dessutom har ett tillskott på 50 000 miljoner utöver det som krävs för att finansiera ny 
intjänad pension under de tio första åren leder det till överfinansiering under samma 
period (Rauh, 2010, s. 594-595). Detta visar främst på vikten av prestation i 
pensionsmedlen. 
 
Aubry et al. (2011) undersöker finansieringsnivån i den amerikanska offentliga sektorn. 
I en kartläggning visar de att inom den offentliga sektorn var pensionen finansierad till 
104 % i pensionsmedel år 2000 för att senare falla ner till en nivå på 78 % kring år 2009 
(Aubry et al., 2011, s. 252). Det som främst drivit fram dessa upp och nedgångar enligt 
författarna är prestationen på aktiemarknaden. Både teknikbubblan under 90-talet och 
de stigande aktiepriserna som nådde sin kulmen år 2007 drog upp finansieringsnivån 
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(Aubry et al., 2011, s. 251). De förutspår vid tidpunkten för studien även en fortsatt 
nedgång i finansieringsnivå mellan 2010-2013 där finansieringsnivån  år2013 förväntas 
ligga kring 70-75 % (Aubry et al., 2011, s. 252-253). 

Ponds et al. (2012) genomför den första internationella jämförelsen om pensionsskuld 
och dess finansiering (Ponds et al., 2012, s. 100). Författarna finner att över lag är 
pensionsplanerna inom offentlig sektor markant underfinansierade vilket bland annat i 
USA har ökat kraven på att förmånsbestämda planer ska vara tämligen högt 
finansierade (Ponds et al., 2012, s. 77).  Att detta sker inte bara inom Sverige är något 
som indikerar att hanteringen av pensioner inom den offentliga sektorn behöver 
översyn. Författarna tycker att problemet är viktigt att belysa på grund av att den 
offentliga sektorn ofta är en stor arbetsgivare, har generösa pensionsplaner samt att det 
inte finns något reglemente eller vägledning inom pensionsredovisningen (Ponds et al., 
2012, s. 75). Både OECD och IMF har påtalat behovet av en standard och några länder 
såsom Australien och Kanada har ställt krav på att hela skulden ska ingå i 
balansräkningen, framförallt till följd av bristen på transparens (Ponds et al., 2012, s. 
85). 

Vidare finner författarna att hantering av pension skiljer sig åt där några väljer att enbart 
sköta pensionsutbetalningar genom att använda den offentliga sektorns intäkter medan 
andra har valt att antingen försöka att finansiera pensionen med pensionstillgångar eller 
att använda sig av en kombinerad lösning (Ponds et al., 2012, s. 77). Sveriges 
landstingskommunala sektor använder sig av delvis finansierad plan tillsammans med 
en lösning där de betalar sina pensioner direkt från intäkterna (Ponds et al., 2012, s. 83). 
 
Författarna undersöker finansieringsgraden för pensionsplaner som har någon form av 
pensionsmedel för några länder. Planerna som undersöks kan vara flera per land och 
inom olika delar av den offentliga sektorn. De finner att det finns underfinansierade 
planer i USA 65 %, Kanada 90,5 %, Nederländerna 89,8 % samt 90,7 %, Storbritannien 
79,6 % samt 58,6 %, Australien 9,3 % samt 61,5 % och Norge 67 % (Ponds et al., 2012, 
s. 94). Överfinansiering finns i Kanada 104,9 %, Sverige 104,8 % och Frankrike 113 % 
(Ponds et al., 2012, s. 94). Planen som undersöks i Sverige är den federala 
pensionsplanen vilket inte är densamma som i vår studie. 
 
En intressant del är att de väljer att undersöka den ofinansierade delen av skulden 
genom total BNP för att finna en fiktiv måttstock på skulden för landet (Ponds et al., 
2012, s. 96-97). 

𝐿 − 𝐴
𝐵𝑁𝑃  

      (12) 
 
Där: 
L=Pensionsskuld 
A=Pensionsmedel 
BNP=Bruttonationalprodukt 
 
De finner att den underfinansierade delen i procent av BNP för pensionsplan i Kanada 
0,7 %, Nederländerna 4,0 samt 1,4 %, Storbritannien 0,1 % samt 13,8 %, USA 7,2 %, 
Australien 0,9 % samt 4,8 % och Norge 4,5 % (Ponds et al., 2012, s. 94). 
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Easterday & Eaton (2012) diskuterar i ljuset av den underfinansiering som finns i den 
offentliga sektorn att medvetenhet över skillnader mellan den privata och offentliga 
sektorn är viktigt att beakta (Easterday & Eaton, 2012, s. 278-279). Författarna anser att 
det är svårt att jämföra offentlig sektor med privat på grund av beräkningsskillnader 
(Easterday & Eaton, 2012, s. 298). De finner att om den offentliga sektorn tar upp 
pensionstillgångar och skuld till verkligt värde i enlighet med GASB så är de väldigt 
lika i sin finansieringsgrad med den privata sektorn i USA (Easterday & Eaton, 2012, s. 
304).  

I vår studie bör det därmed beaktas att det finns skillnader mellan privat sektor och 
offentlig sektor gällande t.ex. pensionsredovisning. De finner utöver skillnader i 
redovisningen att aktuariella antaganden är mer positiva inom den offentliga sektorn, 
detta syns ofta genom en överskattad tillväxttakt för pensionstillgångar och ett mindre 
nuvärde i pensionsskuld (Easterday & Eaton, 2012, s. 304). De anser också att mer 
forskning om vad som är optimal finansieringsgrad behövs både för offentlig och privat 
sektor (Easterday & Eaton, 2012, s. 304-305). 

Kilgour (2012) studerar underfinansiering med fokus på Kalifornien (Kilgour, 2012, s. 
347). I artikeln diskuteras följder av GASB statement 67 och 68 vilka förespråkade 
hårdare krav i redovisning av pensioner inom offentlig sektor. De hårdare kraven var en 
av anledningarna till att städerna Stockton och San Bernadinos försattes i konkurs till 
följd av insolvens (Kilgour, 2012, s. 347-350). Detta innebar att bilden av att pensioner i 
offentlig sektor är helt skyddade gick förlorad då pensionen för invånarna på ett eller 
annat sätt kommer bli påverkade, bland annat i San Beradinos konkurs kan det sluta 
med att pensionsförmånstagare kallas till förhandlingsbordet som en kreditgivare 
(Kilgour, 2012, s. 349-350). 

Novy-Marx & Rauh (2014) testar vilken ökning i inkomst inom den offentliga sektorn 
som krävs om de vill uppnå full finansiering på 30 år utan någon förändring av policy. 
Med oförändrad policy menas att den offentliga sektorn fortsätter driva sin verksamhet 
som den gör just nu.  Bland annat fann författarna att det i genomsnitt krävs ökning med 
8,6 % i totala intäkter för att hantera skulden under kommande 30 års period (Novy-
Marx & Rauh, 2014, s. 215). Om detta bara ska hanteras via skatt krävs en ökning med 
13,4 % av skatten (Novy-Marx & Rauh, 2014, s. 215). 
 
Elder & Wagner (2015) fokuserar till följd av underfinansieringen på huruvida det 
politiska har någon effekt (Elder & Wagner, 2015, s. 2). Författarna finner att i USA 
finns det ett samband mellan underfinansiering och ett inkonsekvent styre, alltså en stat 
med hög konkurrens i val har en större del av skulden ofinansierad där 
finansieringsgraden under valår minskar med omkring 1,5 % (Elder & Wagner, 2015, s. 
22). Detta indikerar på att en konsekvent plan som till en liten del påverkas av vilket 
styre som finns är att föredra, iallafall när det gäller de amerikanska staterna och dess 
pensionsskuld. 

Intressant är också att även Elder & Wagner (2015, s. 2-3) belyser att den allmänna 
bilden att pensioner är skyddade är i gungning. De uppmärksammar att i 
konkursrättegången mot Detroit framkom att pensionerna inte fick något extra skydd. 
Vidare finns en minskad trovärdighet för offentliga sektorns pensioner där Illinois i 
USA fick en sämre kreditvärdighet på grund av dess låga finansieringsgrad för 
pensioner (Elder & Wagner, 2015, s. 3). 
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Aubry & Munnell (2015) gav ut en rapport där de undersökte finansieringen i den 
offentliga sektorn i USA. Finansieringsnivån i sektorn uppgick år 2014 till 74 % (Aubry 
& Munnell, 2015, s. 2). Detta går i enlighet med det de tidigare förutsett då de i sin 
studie 2011 förutsåg en finansieringsnivå mellan 70-75 % år 2013 (Aubry et al., 2011, s. 
252-253). Mellan år 2013 och 2014 fann de att tillgångarna ökade med 7 % medan 
pensionsskuld ökade med 4,5 %. (Aubry & Munnell, 2015, s. 2). De genomför återigen 
en prognos för framtiden där utvecklingen beror på årliga tillskott till pensionsmedel, 
tillväxt i skuld samt avkastning och finner att mellan 2014 och 2018 förväntas 
finansieringsnivån stiga från 73,7 % till 80,5 % (Aubry & Munnell, 2015, s. 5). 

4.5	Sammanfattning	av	teoretisk	referensram	
Under avsnittet har vi presenterat teori vi anser är viktig för att kunna undersöka 
studiens huvudsyfte samt delsyften. Vi har vidare presenterat den tidigare forskning vi 
funnit som har anknytning till ämnesområdet pensionsskuld inom offentlig sektor. 
Nedan sammanfattas de viktigaste teoretiska utgångspunkterna som genererats för 
studien. 
 
Hantering av pensionsskuld 
Ø Pensionsskuld inom offentlig sektor hanteras via beskattning eller genom 

pensionsmedel 
Ø Vid hantering genom pensionsmedel är finansieringsgrad en enkel måttstock för 

hantering av skulden, dvs. till vilken nivå pensionsskulden är finansierad av 
pensionsmedel 

Ø Är inte skulden fullt finansierad via medel kommer beskattningen att behöva stå för 
den resterande delen av skulden 

Ø Den optimala nivån av finansiering styrs av skattebasens relation till 
pensionsskulden 

Ø Skuldens hanterbarhet går att undersöka både med och utan beaktande av den 
optimala finansieringsgraden  

Ø Om skulden ämnas vara hanterad inom en bestämd tidsram ställs krav på 
skattesatsen  

Ø Kravet på skattesatsen styrs av skattebasen och pensionsskuldens storlek 
 

Rättvisande bild 
Ø ’’Rättvisande bild ges av en redovisning som förmedlar finansiell information som 

återspeglar hur det faktiskt ser ut och är förståelig för alla intressenter’’ 
 
Soliditet 
Ø Soliditet är ett relativt nyckeltal som i sin beräkning består av totala skulder. 

Därmed är det ett bra nyckeltal för att undersöka blandmodellens effekt. 
 
Tidigare studier 
Ø Svensk forskning har i huvudsak fokuserat på huruvida blandmodellen är förenlig 

med en rättvisande bild 
Ø Internationellt har uppmärksammat att underfinansiering av pensioner inom 

offentlig sektor är ett utbrett problem.  
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5.	Metod		
Under avsnittet metod behandlas vilken data studien ämnar undersöka samt på vilket 
sätt data ska undersökas. Vid beskrivning av hur data ska undersökas presenteras de 
teoretiska modellerna samt antaganden kring dessa. Vidare kommer urvalet att 
presenteras samt en beskrivning av det tillvägagångssätt vi haft i studien. Slutligen 
kommer källkritik och eventuella problem med den praktiska metoden att diskuteras.  

5.1	Tillvägagångssätt	
Ämnesvalet är landstingens pensionsskuld där syftet är att undersöka om Sveriges 
landsting genom pensionsmedel eller via beskattning kan hantera sin pensionsskuld. 
Eftersom ämnet i sig inte hade någon utbredd forskningsbas och att tillvägagångssättet 
för att undersöka problemet inför studien var oklart vill vi beskriva de processer som vi 
gått igenom under studien. Detta för att hjälpa eventuella framtida studier med liknande 
upplägg. 

Studiens huvudproblem formades till om Sveriges landsting kan hantera sin 
pensionsskuld.  Anledningen till att detta problem valdes var främst av intresset som 
Stellan Nilsson väckt hos oss samt många intressanta tidningsartiklar och liknande inom 
ämnet. Ett första steg var att bilda en uppfattning om hur redovisningen av pensioner 
gick till inom den landstingskommunala sektorn. I detta skede studerades lagar som styr 
redovisningen för sektorn samt några årsredovisningar både för kommun och landsting. 
Vi fann att för att kunna nå ett trovärdigt resultat genom en studie med fokus på hur en 
skuld kan hanteras kunde inte kommuner undersökas. Anledningen till detta är att 
kommuner inte redovisar någon tillgångspost i sin balansräkning utan hanterar sin skuld 
främst via yttre pensionsstiftelser eller genom att ha avgiftsbestämd pension. Fokus 
förflyttades därför till landsting som följer samma lagar som kommuner och verkar 
inom den offentliga sektorn. 

När vi sedan fördjupade oss i ämnet upptäckte vi att det finns väldigt lite 
forskningsmaterial i Sverige vilket innebar att det krävdes granskning av rapporter, 
böcker, studentuppsatser och lagar för att bilda en förståelse om skulden. Vidare fann vi 
att de flesta uppsatser har haft en kvalitativ undersökningsmetod medan vi vill fokusera 
på en kvantitativ metod med granskning av årsredovisningar. Vi fann internationellt att 
det finns forskning inom offentlig sektor och att det på senare år har dykt upp fler 
artiklar inom ämnet även om det fortfarande bör klassas som ett nytt forskningsområde. 
Internationellt fann vi teorier om finansieringsgrad, skatter, rättvisande bild, 
transparens, soliditet och en del av detta har en mer kvantitativ utformning. Genom att 
granska internationell forskning, studentuppsatser samt rapporter och artiklar från KPA, 
SKL, FAR och RKR med flera bildade vi oss en uppfattning av hur vi ville undersöka 
problemet.  

För att vidare öka förståelsen för pensionsredovisning inom landstingskommunal sektor 
kontaktade vi även Skellefteå Kommun, KPA samt SKL via telefon. I telefonsamtal 
med dessa fick vi en klar bild om hur pensionssystemet är uppbyggt. Detta styrkte den 
uppfattning vi bildat oss genom teorin och vi kunde därmed förbereda oss för att samla 
in de data vi behövde. Insamlingen av data blev betydligt svårare än väntat, främst till 
följd av bristande tillgängligheten till årsredovisningar och att vi allt eftersom upptäckte 
att fler variabler behövdes och flera av dessa var inte tillgängligt via årsredovisningarna. 
Detta ledde till en utdragen process där Epost korrespondens med både SKL, SCB samt 
de enskilda landstingen pågick under två månaders tid innan vi fått tag i all data. 
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Därefter ansåg vi oss redo att undersöka om Sveriges landsting kan hantera sin 
pensionsskuld med den teori och data vi samlat in. 

5.2	Urval	
Studiens population består av Sveriges 21 landsting (Appendix 3). För att öka studiens 
jämförbarhet med andra studier samt ytterligare förmedla ett praktiskt bidrag kommer 
landstingens aggregerade data undersökas. Därmed består populationen av 21 stycken 
landsting som även ligger till grund för att undersöka landstingssektorn som helhet. 
Data för hela populationen undersöks för åren 2004-2014. 

5.3	Data	
Data som samlats in i enlighet med studiens problem och syfte bör belysas både för att 
öka förståelsen för data och för att på ett tydligt sätt öka replikerbarheten.  Även 
eventuella problem med datainsamling bör undersökas för att kunna säkerhetsställa 
kvalitén på de data som används för att svara på studiens problem och syfte. 

5.3.1	Insamling	och	bearbetning	
Data i studien kommer antingen från årsredovisningarna, SCB eller SKL. Eftersom data 
kommer från statliga myndigheter anses det vara offentlig statistik (Bryman, 2011, s. 
305). Datainsamlingsprocessen var lång och krävande där Epostkorrespondens var 
nödvändigt både för att få tag i den eller de som kunde tillhandahålla data och även få in 
alla variabler. De flesta av de som tillhandahållit data till oss har vi kontaktat minst två 
gånger. Bland de saker som bidragit till detta är den största orsaken att landstingen 
oftast bara har tillgängligt sina årsredovisningar för de senaste åren. 

De data som samlats in är information om; pensionsavsättning, ansvarsförbindelse, 
pensionsmedel, avkastning, eget kapital, intjänad pension, utbetald pension, tillgångar, 
befolkning, inkomst för befolkningen, antal anställda i landstingen, lön för anställda i 
landstingen, skattesats, BNP, totala kostnader och intäkter. Information och 
specifikationer om poster från balans och resultaträkningen före år 2010 har inhämtats 
från SKL medan samma data efter år 2010 hämtats primärt från årsredovisningar med 
något undantag där SKL tillhandahållit data för enstaka år och landsting. Data om 
befolkning, antal anställda i landsting, lön för anställda i landsting, BNP och intäkter för 
befolkningen har hämtats via SCB.  

Vi väljer att benämna den data vi tagit direkt från årsredovisningarna som primärdata då 
vi själva granskat årsredovisningen och sammanställt de väsentliga variablerna för 
studiens syfte i Excel. Data som hämtats från SKL eller SCB anses som sekundär data i 
studien då den behandlats och samlats ihop av någon annan, data har därmed inte 
hämtats direkt från huvudkällan. Vid bearbetning av data har sedan det data som inte är 
förenligt med studiens syfte filtrerats bort. Filtreringen har skett genom att manuellt 
överföra den data som är relevant till Excel. I Excel har data sedan ordnats och samlats 
manuellt för att slutligen genom Excels funktioner kunna genomföra implementering av 
teoretiska modeller. 

Noterbart om data är att vi valt att inkludera löneskatten i pensionsskulden. Vi tog det 
beslutet eftersom löneskatt är en social avgift på pensionen som ska betalas ut av den 
som utfäst tjänstepensionen (Falkman & Orrbeck, 2001, s. 157). Vi har vid sortering av 
data valt att behandla skulden enligt fullfonderad modell, dock har vi valt att behålla 
information om hur mycket som redovisas i not och hur mycket som redovisas i 
balansräkningen. Vidare har data för alla enskilda landsting summerats för att generera 



 32 

samma data för landstingssektorn som helhet. Angående pensionsmedel finns både ett 
marknadsvärde och ett bokfört värde redovisat. I studien har vi valt att granska det 
bokförda värdet. Detta går i enlighet med konservatism inom redovisningen där det 
lägsta av de möjliga värden som finns tillgängligt för en tillgång ska användas (Watts & 
Zimmerman, 1986, s. 206). 

I syfte att få data användbar för att kunna undersöka om Sveriges landsting kan hantera 
sin pensionsskuld har viss bearbetning skett innan data kan implementeras i modellerna. 
Data har sorterats årsvis för att möjliggöra undersökning av tillväxttakter under 
perioden, tillväxttakter har beräknats för pensionsskuld, pensionsmedel, inkomst för 
befolkningen, befolkning, löner i landsting samt antal anställda. Tillväxt i 
pensionsmedel har, om medelförvaltning inte skett under hela perioden, undersökts från 
det år där landstinget inleder sitt pensionsmedelsförvaltande. Tillväxttakterna beräknas 
enligt följande; 

𝑋!
𝑋!!!

− 1 

      (13) 
Där: 
 
X= Variabeln där tillväxten undersöks 
t= år 
 
När tillväxt beräknats togs sedan ett medelvärde fram för tillväxten under 
undersökningsperioden. Medelvärdet togs fram i syfte att kunna implementeras i de 
modeller som används för att undersöka studiens syften och beräknades genom formeln: 

𝑔!""# + 𝑔!""# + 𝑔!""# + 𝑔!""# + 𝑔!""# + 𝑔!"#" + 𝑔!"## + 𝑔!"#! + 𝑔!"#$ + 𝑔!"#$
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟  

      (14) 
Där: 
g=Tillväxt 
 
Vidare undersöks i studien medelvärdet för pensionsskulden, pensionsmedel, optimal 
finansieringsgrad, skattesats vid prognos och finansieringsgrad. Detta beräknas med 
formeln. 
 

𝑋
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 

      (15) 
Där: 
X= Variabel där medelvärdet undersöks 

5.3.2	Mät	och	bearbetningsfel	
Med anledning av den manuella hanteringen vill vi belysa hur vi resonerat kring 
eventuella fel till följd av detta. Vid behandling av data kan både mätfel och 
bearbetningsfel uppstå. Mätfel definieras som att en skillnad uppstår mellan erhållet 
värde och faktiskt värde (Dahmström, 2011, s. 368). De primärdata vi samlat in anser vi 
av sin art kunna motverka mätfel. Eftersom vi hämtar primärdata direkt från 
årsredovisningen utan någon bearbetning från annat organ motverkas möjligheten att 
något förändrats hos en urkälla. Vidare granskar vi under år 2016 årsredovisningar från 
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år 2014 och tidigare vilket gör att risken för att förändring ska ske på 
årsredovisningarna efter det att vi hämtat data är liten.  

Angående sekundärdata från SCB och SKL är risken fortfarande liten men mer trolig att 
mätfel kan uppstå. Detta då möjligheten finns att SKL eller SCB hämtat och 
sammanställt data från årsredovisning som senare ändrats utan att de uppdaterat sin 
sammanställning. För att motverka risken att detta skett har vi undersökt de 
årsredovisningar som finns publicerade för åren före år 2010 och inte kunnat finna 
något sådant fel. 

Vid manuell inmatning bör också risken för bearbetningsfel diskuteras, detta kan uppstå 
vid överföring från källan av data till t.ex. Excel genom ett mänskligt misstag 
(Dahmström, 2011, s. 372-373). Studiens data har hanterats genom manuell 
bearbetning. Vi har vid datainsamling använt oss av dator där vi sammanställt data i ett 
Excel ark, detta leder till att fel kan uppstå till följd av misstag. Vidare kan fel uppstå 
när data bearbetas genom att tillexempel beräkna tillväxt. För att motverka att dessa 
potentiella källor till fel inte lett till några faktiska felaktigheter har vi sett till att efter 
inmatning undersöka att data stämmer överens med ursprungskällan. 

5.3.3	Bortfall	
I början av studien diskuterade vi att Stockholm och Skåne kunde bli bortfall till följd 
av att de inte har någon medelsplacering. Under studiens gång framkom dock att det går 
att implementera merparten av de teoretiska modellerna. Dessutom bidrar Stockholm 
och Skåne till bedömning och analys av landstingssektor som helhet.  Det som faller 
bort är finansieringsprognosen som undersöker huruvida landstingen kan hantera sin 
pensionsskuld med pensionsmedel. 

Vid undersökning av optimal finansieringsgrad med modellen för ett fullt fungerande 
pensionssystem faller Gotland bort (Ekvation 4). För att Gotland inte ska utelämnas 
undersöks istället den optimala finansieringsgraden genom den enkla modellen för 
optimal finansiering (Ekvation 3). Vidare faller Gotland bort från skatteprognosen i 
ekvation 10. Anledningen till bortfallet är till följd av att data inte samlats in för 
intjänad pension samt utbetald pension. Detta då Gotland både är ett landsting och en 
kommun vilket gjorde att vi inte kunde få tag i dessa data för landstinget.  

Studien söker i huvudsak till att med åren 2004-2014 som grund undersöka problem och 
syften i studien. Dock kunde inte tillräckligt data för år 2004 samlas in för att år 2004 
beräkna soliditeten. Därmed kommer data för år 2004 inte ligga till grund vid 
undersökning av delsyftet om blandmodellen har effekt på nyckeltal som inte är förenlig 
med en rättvisande bild. Syftet undersöks med data från 2005-2014. 

5.4	Undersökningsmetod	
I studien kommer problem och syfte att besvaras med hjälp av teoretiska modeller 
utvecklade för att implementeras på offentlig sektors pension. När beskrivning av 
modeller krävs återfinns detta under den teoretiska referensramen, avsnittet data eller i 
detta avsnitt. På grund av bristfälligt med studier i Sverige och att vi är den första 
kvantitativa studien inom området som vi kunnat finna anser vi att det tillvägagångssätt 
vi valt är det som lämpar sig bäst. Metoden som vi valt kommer bidra till en 
implementering av internationell forskning även på den svenska offentliga sektorn och 
tydliggöra hanterbarheten av Sveriges landsting pensionsskuld. Vidare kommer 
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metoden innebära en ökad tydlighet mot intressenter genom undersökning av 
blandmodellens effekt och jämförelse med utländska pensionsplaner.  

Snarare än att söka statistiska samband vill vi med den finansiella informationen i 
årsredovisningar som hjälp utföra prognoser av hanterbarheten och bidra till en 
tydligare bild av pensionen inom landstingssektorn i Sverige. Vi anser att på grund av 
oklarheter med redovisningen och brist på studier inom området i Sverige krävs en 
studie av vårt slag innan fler undersökningsmodeller bör implementeras. 

5.4.1	De	teoretiska	modellerna	
Studiens huvudsyfte samt delsyften undersöks med hjälp av implementering av 
beprövade teoretiska modeller. Ifall beskrivning kring de teoretiska modellerna krävs 
för förståelse återfinns detta i den teoretiska referensramen, avsnittet data eller under 
avsnittet undersökningsmetod. Nedan följer en summering av de modeller som används 
för att undersöka studiens syfte, modellerna ligger grund för studiens resultat 

Huvudsyfte: Att undersöka om Sveriges landsting genom att placera pensionsmedel 
eller via beskattning kan hantera sin pensionsskuld. 
 

𝐴𝐹𝐼 = (𝐴 𝐿)(1+ (𝐺 − 𝑆))! 
      (7) 

 
𝐹𝐹𝐼 = (𝐴 𝐿)(1+ (𝐺 − 𝑆))! ∗ (1 𝑂𝐹𝐹) 

      (8) 
 
Där: 
A=Pensionstillgångar 
L=Pensionsskuld 
Off=Optimal finansiering 
G=Förändring medel 
S=Förändring skuld 
 

𝑡 =

𝑃(𝑘)
(1+ 𝑞)! + 𝐿 − 𝐴

!
!!!

𝑁 𝑘 𝑌(𝑘)
(1+ 𝑟)!

!
!!!

 

      (10) 
 
Där: 
t=Skattesats 
P =Pensionskostnad 
k=Tidshorisont 
q=Diskonteringsränta pensionsskuld 
L=Skuld 
A=Pensionsmedel 
N=Befolkning 
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(𝐿 − 𝐴)/𝑇! 
      (9) 
 
Där: 
L= Pensionsskuld 
A= Pensionsmedel 
T=Skatteintäkter 
 

 
Delsyfte 1: Att undersöka vilken nivå av finansiering i pensionsmedel som är optimal 
för de Svenska landstingen 
 

𝑂𝑓𝑓 =
1+ 𝑟 + (1+ 𝑒)

1+ 𝑑 1+ 𝑔 + (1+ 𝑟) 

      (3) 
 
Där: 
r=avkastning pensionsmedel 
e=pensionsskuldens tillväxt 
d=tillväxt i befolkning 
g=tillväxt i inkomst för befolkning 
 

𝑂𝑓𝑓 = 𝐴!/𝐿! 
      (4) 

Där 

𝐴! = 𝐴!!! + 𝐶!!! 1+ 𝑟 𝑡 + 1 − 𝑃!!! 
      (5) 

𝐿! = 𝐿!!! 1+ 𝑞 + 𝐷!!! − 𝑃!!! 
      (6) 

Där: 
A=pensionsmedel 
C=Skatteintäkt 
r=avkastning pensionsmedel 
P=pensionskostnad 
L=Pensionsskuld 
q=Diskonteringsränta pensionsskuld 
D=Intjänad pension 
 
 

Delsyfte 2: Att undersöka om blandmodellen har effekt på nyckeltal som inte är 
förenligt med en rättvisande bild 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡! = 𝐸𝐾!/𝐴! 
      (11) 
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Där: 
EK=Eget kapital 
A=Totala Tillgångar 
 

Delsyfte 3: att framställa landstingens pensionsskuld vid fullfonderad modell. 

 
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 = 𝐴/𝐿 

      (16) 
 
Där: 
A=Pensionsmedel 
L=Pensionsskuld 
 

𝐿 − 𝐴
𝐵𝑁𝑃  

      (12) 
 
Där: 
L=Pensionsskuld 
A=Pensionsmedel 
BNP=Bruttonationalprodukt 
 

𝐿!"#"$%
𝐿!"#$%

 

      (17) 
och 

 
𝐿!"#
𝐿!"#$%

 

      (18) 
 
Där: 
L=Pensionsskuld  
Balans=Placerad på balansräkning 
Not=Placerad i not 
Total=Fullfonderad skuld 

5.4.2	Test	av	scenarion	
I ekvation 7 och 8 använder vi ett ramverk för beräknande av hur nuvarande ökning i 
pensionsmedel och skuld samt dagens finansieringsnivå renderar i att skulden når full 
finansiering eller inte inom en viss tidsperiod. Detta för att undersöka om Sveriges 
landsting kan hantera sin pensionsskuld med pensionsmedel. I artikeln använder 
författaren uttrycket ((a/A)-(l/L)) för att beräkna pensionsflöde, vilket ämnar svara på 
hur en offentlig sektor arbetar för att finansiera sina medel (Lashgari, 2009, s. 48).  

Vi har i vår studie valt att byta ut uttrycket ((a/A)-(l/L)) till uttrycket (G-S) för att svara 
på hur sektorn arbetar med sina medel. Detta då ((a/A)-(l/L)) visar hur skuld och 
pensionsmedel förändrats under ett specifikt år, vi anser inte detta lämpat för att 
generera de prognoser vi ämnar genomföra. Valet att modifiera påverkas också av att vi 
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i största möjliga mån vill undvika att ett extraordinärt år påverkar studien. Vi kommer 
med modellen att testa fyra olika scenarion. Att vi vill testa fyra olika scenarion med 
tillväxt i pensionsmedel grundar sig i att Novy-Marx & Rauh uppger att prestation av 
pensionsmedel är avgörande för skuldens finansiering (Novy-Marx & Rauh, 2009, s. 
204).  

Vi väljer att vid alla scenarion låta variabeln S anta medelvärdet av tillväxten i 
pensionsskuld för respektive landsting under perioden 2004-2014. Variabeln G kommer 
anta fyra olika värden utifrån respektive scenario.  Varje scenario kommer att 
undersökas under en 70 årsperiod. 

Scenario 1: G antar för hela 70 årsperioden det medelvärdet av förändring i 
pensionsmedel som observerats för alla år där ett landsting placerat medel under 
perioden 2004-2014. Undersöker om landstingen via sin nuvarande prestation i 
pensionsmedel kan uppnå full finansiering. 

Scenario 2: G antar en konstant tillväxt på 8 % under hela 70 årsperioden. Valet av 8 
% grundar sig i den antagna förväntade avkastningen på pensionsmedel om 5 %. Valet 
av antagen avkastning på 5 % presenteras utförligt under avsnitt 5.4.4. Vidare lägger vi 
till ett pålägg på 3 % vilket är ämnat att svara för eventuellt tillskott av pensionsmedel 
från landstinget. Det innebär att prestationen som förväntas från pensionsmedel under 
perioden är 8 % ökning per år. Detta går i enlighet med flera andra studier där bland 
annat Rauh låtit 8 % svara för prestationen i pensionsmedel (Rauh, 2010, s.586). 
Scenariot undersöker om landstingen kan uppnå full finansiering vid en ordinär 
prestation av pensionsmedel. 

Scenario 3: G antar under de första tio åren av 70 årsperioden det medelvärde av 
förändring i pensionsmedel som observerats för alla år landsting placerat medel under 
perioden 2004-2014 för att sedan övergå till en tillväxt på 8 % från år 11-70. Detta 
scenario är en kombination av scenario 1 och 2. Scenariot undersöker om landstingen 
kan nå full finansiering om den nuvarande prestationen i pensionsmedel ökar eller 
minskar till en långsiktig tillväxt på 8 % efter 10 år. 

Scenario 4: G antar en konstant tillväxt på 5 % under hela 70 årsperioden. Valet av 5 
% grundar sig i att undersöka om landstingen når full finansiering vid en eventuellt 
försämrad prestation i tillväxt av pensionsmedel.  

5.4.3	Diskonteringsränta	pensionsskuld	
I ekvation 4 och 10 antar variabeln q värdet av diskonteringsränta för pensionsskuld. 
Diskonteringsräntan för pensionsskuld är genomgående i studien den faktiska 
diskonteringsränta som landstingen använder. Denna diskonteringsränta kallas RIPS 
ränta och uppgår till 2,5 % (SKL, 2007, s. 27). 

5.4.4	Avkastning	på	pensionsmedel	
I ekvation 5, 3 och 10 antar variabeln r värdet på den förväntade avkastningen på 
pensionsmedel.  Antagande för avkastningen på pensionsmedel kan skilja sig åt och det 
är därmed viktigt att fastställa vilken ståndpunkt studien har då det påverkar 
beräkningsmodeller. I tidigare studier har olika antaganden använts för den 
genomsnittliga avkastningen på pensionsmedel i den offentliga sektorn. Tidigare 
forskare som Novy-Marx & Rauh (2008) och D’arcy et al.(1999) har använt en 
genomsnittlig avkastning på runt 8 %. Vidare undersökte Stalebrink (2014, s. 94) 
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avkastningen för pensionsmedel under åren 2001-2009  och fann att den genomsnittliga 
avkastningen var 3,06 %. Författarna Elder & Wagner (2015, s. 3-5) har ifrågasatt 
användandet av 8 % som standard.  

Förutom att undersöka tidigare studier bör också landstingens ståndpunkt gällande 
pensionsmedel vägas in. Eftersom landsting som hanterar pensionsmedel syftar till att 
deras pensionsmedel ska kunna generera en trygghet mot pensionsskulden används ofta 
ett avkastningsmål. Nio landsting angav sitt avkastningsmål i sin årsredovisning år 
2014, det genomsnittliga avkastningsmålet för dessa landsting var 3,4 %. I studien har 
vi även undersökt årsredovisningar för landstingen och observerat en genomsnittlig 
avkastning på 6,64 % för sektorn. 

Den genomsnittliga avkastningen har tagits fram genom formeln: 

 
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 
      (19) 

Efter att ha vägt informationen vi tagit del av gällande avkastning har vi valt att anta en 
långsiktig avkastning på 5 % vilket är högre än de avkastningsmål som vi observerat 
samt den avkastning som Stalebrink observerade mellan 2001-2009. 
Avkastningsantagandet på 5 % är dock lägre än den avkastning som används i studier 
av D’arcy et al. (1999) och Novy-Marx & Rauh (2009). Det innebär att vi anser att 
prognosen är något mer hoppfull än landstingens avkastningsmål, detta då vi fått 
indikationer från tidigare studier att avkastning under en längre period kan ligga över 
3,4 %.  Anledningen att vi inte väljer att använda oss av den observerad avkastning är 
att det under undersökningsperioden finns brister i data, avkastningen är inte angiven 
varje år och redovisningen skiljer sig åt mellan landstingen. Vi anser att när vi väger in 
forskningsartiklarna och avkastningsmålen är 5 % ett rimligt antagande för avkastning 
på pensionsmedel. 

5.4.5	Hantera	pensionsskuld	
Studien undersöker om Sveriges landsting kan hantera sin pensionsskuld. Att hantera 
pensionsskulden har vi valt att definiera som att pensionsskulden kan finansieras fullt ut 
antingen via skatt eller via pensionsmedel. För att kunna undersöka detta behöver vi 
någon form av tidsram. I studien har vi valt att undersöka hanterbarheten under en 
tidsram av 70 år. Vi anser att en långsiktig tidsram är förenlig med att landstingen inte 
kan gå i konkurs vilket därmed innebär att de kan förväntas fortsätta verka. Vidare kan 
vi på ett tydligt sätt vid en prognos med lång tidsram utläsa en trend för möjligheten att 
hantera pensionsskulden. En lång tidsram har också använts vid undersökning av 
offentlig sektor i tidigare studier, bland andra D’arcy et al. (1999) undersöker optimal 
finansieringsgrad med en tidsram på 80 år. 

5.4.6	Skattesats	landsting	
Skattesatsen som används i studien uppgår till 11,20 % vilket är landstingssektorns 
medelskattesats år 2014 (SCB, u.å). Anledningen att 2014 års skattesats används är för 
att år 2014 är startpunkten för undersökning genom de teoretiska modellerna.  

5.4.7	Landstingssektorn	som	helhet	
I studien behandlas landstingssektorn som helhet vid presentation av resultat. Det 
innebär att t.ex. tillväxttakt i pensionsskuld beräknats för landstingssektorn. Att 
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tillväxttakt beräknats för landstingssektorn som helhet kan innebära att 
landstingssektorn vid undersökning av om landstingen kan hantera sin pensionsskuld 
genom medel får en bättre prognos än det enskilda landstinget. Vidare kan beaktande av 
landstingssektorns totala skattebas leda till en lägre optimal finansieringsgrad än för det 
enskilda landstinget.  

5.5	Källkritik	metod	
I studien används primär data från årsredovisningar och sekundär data från SCB samt 
SKL. Eftersom data är från statliga myndigheter är det vad som benämns som offentlig 
statistik (Bryman, 2011, s. 305). Årsredovisningarna är primär data vilket innebär att 
informationen kommer direkt från ursprungskällan vilket innebär att vi anser data vara 
trovärdig. Angående sekundär data i studien är SCB en statistikansvarig myndighet 
(SCB, u.å.). Enligt lag om den officiella statistiken (SFS 2001:99) ska statistik från 
statistikansvariga myndigheter finnas till för bland annat forskning. Vidare ska officiell 
statistik enligt 3a § lag om den officiella statistiken (SFS 2001:99) vara objektiv samt 
möta ett antal kvalitetskriterier vilka är relevans, noggrannhet, aktualitet, punktlighet, 
tillgänglighet, jämförbarhet och samstämmighet De sekundära data från SCB är därmed 
trovärdig. Sekundär data som hämtats från SKL anser vi också vara trovärdig då de 
antingen fått sin information via SCB och sammanställt det eller direkt från 
årsredovisningar för landsting. 
 
Angående de teoretiska modellerna har alla förankring antingen ifrån fackligt granskade 
vetenskapliga artiklar eller från erkänd litteratur inom ekonomi. Vi anser därför att 
modellerna som används är hämtad från trovärdig källa 

5.6	Problem	med	teoretiska	modeller	
Vid användandet av teoretiska modeller finns alltid risk att antaganden påverkar 
studien. När vi beräknar om Sveriges landsting når full finansiering i ekvation 7 och 8 
antar vi en period på 70 år för att visa om ett landsting genom sin prestation i 
pensionsmedel kan hantera skulden.  Att en prestation kan hålla sig stadig under en lång 
tidsram är något som inte är troligt. För att motverka detta har vi testat fyra olika 
scenarion för att visa på vilken skillnad prestationen i pensionsmedel genererar under en 
längre period. 

Vidare används vid beräkning i ekvation 5, 3 och 10 en förväntad avkastning på 
pensionsmedel om 5 %. Avkastningen ligger också till grund för vilken framtida 
prestation av pensionsmedel vi väljer att använda i scenario 2 vid test av hanterbarheten 
för pensionsskulden med pensionsmedel. Antagandet om 5 % kan påverka vilket 
resultat studien når. Det kan tänkas att avkastningen som de tillgångar pensionsmedlen 
är placerade i hade varit den optimala källan till ett antagande om avkastning på 
pensionsmedel. På grund av bristfällig tillgänglighet till information om detta kunde 
dock inte antagandet grunda sig i det. Vidare undersöks effekter av olika antaganden för 
fortsatt prestation i pensionsmedel genom de olika scenariona vid test av om 
pensionsskulden är hanterbar med pensionsmedel.  

Slutligen bör användandet av en bestämd tidsram diskuteras. Det bör belysas att det i 
nuläget inte går att fastställa ett datum för när pensionsskulden ska vara hanterad fullt 
ut. Vi anser dock att det vid en undersökning av en tidsram på 70 år ges en tydlig 
indikation på om landstingen kan hantera sin skuld med nuvarande policy och prestation 
för placeringar av pensionsmedel samt nuvarande skattesats. 
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6.	Resultat	och	analys	
Resultat och analys kommer grunda sig i studiens syften. I avsnittet presenteras varje 
del med resultat och en efterföljande analys. Eftersom att efterföljande resultat 
presenteras och analyseras som en fullfonderad skuld inleds kapitlet med resultat och 
analys av framställandet av den fullfonderade pensionsskulden.  Vidare visas resultat 
och analys för studiens resterande syften där bland annat huvudsyftet att undersöka om 
Sveriges landsting kan hantera sin pensionsskuld genom pensionsmedel eller via skatt 
ingår. Huvudsyftet delas upp i två delar, skatt och pensionsmedel.  

6.1	Fullfonderad	pensionsskuld	
Studiens delsyfte är att framställa pensionsskuld vid fullfonderad modell. Fullfonderad 
modell innebär att skulden i balansräkningen läggs samman med skulden i not och 
redovisas som en helhet. Avsnittet syftar i huvudsak till att presentera resultat kopplat 
till detta syfte samt att till viss del behandla den rättvisande bilden av redovisningen.  

6.1.1	Resultat	
 

 
Figur 1. Fullfonderade pensionsskuldens utveckling år 2004-2014 

X axeln behandlar vilket år. Y axeln behandlar pensionsskulden i miljoner kr. 
 
I figur 1 kan avläsas att under åren 2004-2014 har den fullfonderade pensionsskulden 
för Sveriges landstingssektor i genomsnitt vuxit med 7,03 % årligen. Två gånger under 
perioden har sektorn minskat sin pensionsskuld, under 2010 -0,5 % och 2014 -0,25 %. 
Den största ökningen observerades år 2006 där skulden för Sveriges landstingssektor 
ökade med totalt 18,49 %. Sveriges landstingssektors fullfonderade pensionsskuld 
uppgår vid bokslutet 2014 till 238 995 miljoner kr. År 2004 uppgick skulden till 123 
014 miljoner kr (Appendix 2). 
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Figur 2. Pensionsskulden i balansräkning och not år 2014 

X axeln behandlar vilket landsting. Y axeln behandlar pensionsskuld i miljoner kr. 
 
Figur 2 visar den totala pensionsskulden uppdelad som skuld i balansräkningen och 
skuld i not för samtliga 21 landsting år 2014. Gotland redovisar 80 % av sin 
pensionsskuld utanför balansräkningen under not vilket är den största andelen av 
samtliga landsting. Det innebär för Gotland att 649 miljoner kr återfinns i 
balansräkningen medan resterande 2 592 miljoner kr placeras under not (Appendix 2). 
Av de landsting som använder sig av blandmodellen redovisar Uppsala läns landsting 
minst andel pensionsskuld i not, 57 % vilket innebär 4 133 miljoner kr i 
balansräkningen och 5 589 miljoner kr i not. Resultatet visar att Region Jönköping, 
Region Skåne och Region Östergötland inte har någon skuld under not.  
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Figur 3. Pensionsskulden i not och balansräkning för landstingssektorn 

I figur 3 undersöks sektorn som helhet och där framgår en fördelning där 52 % av 
landstingssektorns pensionsskuld är bokförd utanför balansräkningen under not. Det 
innebär att landstingssektorn totalt redovisar 123 541 miljoner kr utanför 
balansräkningen. I jämförelse redovisades 83 % av pensionsskulden i not utanför 
balansräkningen år 2004 (Appendix 1).  
 

 
Figur 4. Fullfonderad pensionsskuld och pensionsmedel år 2014 

X axeln behandlar vilket landsting. Y axeln behandlar den fullfonderade skulden och 
pensionsmedel i miljoner kr. 
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I figur 4 behandlas pensionsskuld som fullfonderad. Störst pensionsskuld har 
Stockholm läns landsting med 43 928 miljoner kronor. Lägst skuld har Region Gotland 
med 3 241 miljoner kronor. I genomsnitt har landstingen en fullfonderad pensionsskuld 
på 11 375 miljoner kronor. Om vi väljer att istället beakta användandet av 
blandmodellen är den genomsnittliga pensionsskulden på balansräkningen 5 498 
miljoner kronor vilket därmed innebär en minskning av genomsnittet med 5 877 
miljoner kr.  
 
Vidare behandlar figur 4 landstingens pensionsmedel. Under undersökningsperioden har 
antalet landsting som sätter av pensionsmedel ökat från 14 st. år 2004 till 19 st. år 2014 
(Appendix 2). I Sveriges landsting finns ingen observation där pensionsmedel 
överstiger pensionsskuld. Östergötland läns landsting har störst post med pensionsmedel 
om 6 290 miljoner kronor. Bortsett från Stockholm läns landsting och Region Skåne 
som inte redovisade några pensionsmedel år 2014 har Region Gotland lägst 
pensionsmedel på 126 miljoner kronor. I genomsnitt har landstingen 1 693 miljoner 
kronor i pensionsmedel. Vid bokslutet 2014 uppgår Sveriges landstings totala 
pensionsmedel till 35 556 miljoner kr.  
 

35 556 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑘𝑟
238 995 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑘𝑟 = 14,88 % 

      (20) 
Förhållandet mellan pensionsmedel och fullfonderad pensionsskuld benämns 
finansieringsgrad. Av ekvation 20 kan utläsas att landstingssektorn som helhet har en 
finansieringsgrad på 14,88 % år 2014. Det innebär att den fullfonderade 
pensionsskulden i Sverige är 6,72 ggr större än de avsatta pensionsmedlen.  För de 
respektive landstingen har Östergötland högst finansieringsgrad med 52 % medan 
Gotland har lägst med 4 % när vi bortser från de landsting som inte placerat 
pensionsmedel. Genomsnittligen har de landsting som sätter av pensionsmedel 
finansierat 21 % av sin totala pensionsskuld år 2014.  
 
X axeln behandlar vilket år. Y axeln behandlar finansieringsgrad i %. 

 
Figur 5. Finansgraden mellan år 2004-2014 för landstingssektorn 
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I figur 5 presenteras finansieringsgradens utveckling för landstingssektorn. Under 
perioden ökar finansieringsgraden med cirka 6 %.  
 
Tabell 1. Underfinansierad pensionsskuld i relation till Sveriges BNP 

Kategori År 2014 
BNP (Appendix 8)  3 918 199 miljoner kr 
Underfinansierad pensionsskuld 203 439 miljoner kr 
Underfinansiering/BNP 5,19 % 
Antal invånare (Appendix 5) 9 747 355 
Underfinansiering/antal invånare 20 871 kr 

 
Den del av landstingssektorns fullfonderade pensionsskuld som inte är finansierad 
uppgår till 203 439 miljoner kr. Om denna del av skulden ställs i förhållande till BNP 
kan i tabell 1 avläsas att den underfinansierade skulden uppgår till 5,19 % av BNP år 
2014. Om den delen av skulden som inte är täckt av pensionsmedel fördelas över de 9 
747 355 invånarna i Sverige år 2014 uppgår underfinansierade delen till 20 871 kr per 
invånare 

6.1.2	Analys		
Analysen grundar sig i syftet att framställa pensionsskulden vid fullfonderad modell. 
Främst kommer analys av detta fokusera på att undersöka den nivå av finansiering som 
den fullfonderade skulden har. Anledningen till att finansieringsgraden undersöks är 
sambandet med huvudsyftet om Sveriges landsting kan hantera sin pensionsskuld. Den 
fullfonderade skuldens storlek undersöks även i relation till tidigare studier. Analysen 
vidrör även begreppet rättvisande bild.  
 
Resultatet i figur 4 visar att samtliga landsting vid fullfonderad modell är 
underfinansierade. Resultatet är jämförbart med vad Ponds et al. (2012) och Novy-Marx 
& Rauh (2009) finner, att pensionsskulden i offentlig sektor är underfinansierad. Vidare 
visar resultaten att för samtliga landsting som använder sig av blandmodellen blir 
skulden betydligt större vid tillämpning av fullfonderingsmodell. Detta gäller även för 
landstingssektorn som helhet. Den stora skillnaden visar att det är väldigt viktigt att 
intressenter kunnat avläsa den del av skulden som är placerad under not. 
 
Novy-Marx & Rauh (2009, s. 192) använder olika mått för att visa pensionens 
underfinansiering i USA och finner att skulden är 4,5 ggr större än pensionsmedlen 
medan vi finner att skulden vid fullfonderad modell är 6,72 ggr större än 
pensionsmedlen i Sverige.  Novy-Marx & Rauh (2009, s. 196) konstaterar vidare att 
underfinansieringen innebär att den del av skulden som inte är finansierad av medel 
uppgår till 76 633 kr per invånare år 2009. I Sverige uppgår beloppet till 20 871 kr per 
invånare år 2014. Detta indikerar på att pensionsskulden i USA är större men också att 
finansieringsnivå är bättre än bland Sveriges landsting. Det är alarmerande eftersom 
pensionsskulden i USA har lett till stor uppmärksamhet, lagändringar och även bidragit 
till konkurs för staden Stockton. I Sverige har inte underfinansieringen av 
pensionsskulden väckt lika mycket uppmärksamhet, även om den statliga utredning 
angående kommunal bokföring och redovisning som skett under våren 2016 kan ändra 
på detta. 
 
Vi tror att de många likheterna med det vi funnit och USA:s situation innebär att 
Sveriges landsting kan behöva ett tydligare reglemente gällande hantering av 



 45 

pensionsskuld. Bland annat har ökade krav ställts på amerikansk offentlig sektors 
pensionsmedelshantering. Ponds et al. (2012, s. 77) har observerat att detta även skett i 
andra länder. 
 
Vi finner i studien att landstingssektorn år 2014 har finansierat sin fullfonderade 
pensionsskuld med 14,88 % i pensionsmedel. Genomsnittligen har de medelplacerande 
landsting finansierat 21 % av sin fullfonderade pensionsskuld genom pensionsmedel. 
Om vi jämför finansieringsgraden med de som Ponds et al. finner internationellt år 2011 
kan vi se att endast Australiens pensionsplan som benämns CSS Super har en lägre 
finansieringsgrad än den svenska landstingssektorn samt den genomsnittliga mängden 
medel som landstingen placerat (Ponds et al., 2012, s. 94). För Sveriges 
landstingssektor har det dock observerats en ökning med ca 6 % i finansieringsgrad 
under perioden år 2004-2014. För den offentliga sektorn i USA under samma period 
observerade Aubry et al. en fallande finansieringsgrad från en nivå kring 85 % år 2004 
ned till en finansieringsgrad på ca 78 % år 2009 (Aubry et al., 2011, s. 252). De 
förutspådde sedan en fortsatt fallande trend. Detta bekräftades av Aubry & Munell 
(2015, s. 2).  som uppmärksammade att finansieringsgraden gått ner till 74 % år 2014. I 
jämförelse tyder det på en bra prestation av den svenska landstingssektorns gällande 
pensionsmedelspolicy då de lyckats öka sina pensionsmedel i förhållande till den 
fullfonderade pensionsskulden samtidigt som USA:s offentliga sektor visat motsatt 
trend. 
 
Vidare finner vi inget stöd för att situationen som uppstått i Sverige med 
underfinansiering är en följd av dålig avkastning eller för lite tillskott i pensionsmedel, 
vilket Novy-Marx och Rauh ansåg vara en av anledningarna till underfinansieringen i 
USA (2009, s. 204). Vi finner istället en positiv ökning i pensionsmedel under 
undersökningsperioden och i relation till den fullfonderade skulden växer den snabbare. 
Pensionsmedlens genomsnittliga tillväxt för Sveriges landsting under perioden uppgår 
till 12,76 % medan skulden under samma period har en tillväxt på 7,03 % (Appendix 4). 
Intressant att nämna är att vi har observerat en minskning av den fullfonderade 
pensionsskulden år 2014. Vidare har vi observerat att det under undersökningsperioden 
skett en ökning i pensionsmedel i takt med att skulden börjat bokföras på 
balansräkningen samt att nästan alla landsting börjat sätta av medel i balansräkningen 
(Appendix 2). 
 
I jämförelse med BNP finner vi att den underfinansierade delen av Sveriges landstings 
fullfonderade skuld uppgår till 5,19 % av BNP år 2014. Novy-Marx & Rauh finner i sin 
studie att den underfinansierade delen i procent av BNP är 24 % (Novy-Marx & Rauh, 
2009, s. 199). Detta innebär att vi genom denna fiktiva måttstock för vad 
pensionsskulden innebär för landet kan utläsas att landstingets pensionsskuld är lägre i 
skuldsättningsbemärkelse än USA:s offentliga sektors pensionsskuld. 
 
I figur 2 och 3 framgår det att en större andel av pensionsskulden ligger som 
ansvarsförbindelser i noterna istället för balansräkningen vilket är en konsekvens av att 
landstingen tillåts att redovisa enligt blandmodellen. Att landstingen i genomsnitt år 
2014 redovisar mer än hälften av pensionsskulden utanför balansräkningen leder till att 
den rättvisande bilden kan ifrågasättas. För landstingens intressenter kan det framstå 
som att skulden är lägre än vad den egentligen är om de inte läser i noterna 
(Finansdepartementet, 2014, s. 6). I studien definierar vi rättvisande bild utifrån tidigare 
forskning som: 
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”Rättvisande bild ges av en redovisning som förmedlar finansiell information som 
återspeglar hur det faktiskt ser ut och är förståelig för alla intressenter ” 
 
Vi anser därmed att redovisningen misslyckas att förmedla en rättvisande bild till följd 
av att det inte är förståeligt för alla intressenter. Enligt 4§ kap5 lag om kommunal 
redovisning (SFS 1997:614) gör landstingen dock rätt när de redovisar enligt 
blandmodellen och ger en rättvisande bild enligt 3§ 2kap första stycket 
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Det innebär att landstinget enligt vår definition 
inte förmedlar en rättvisande bild men fortfarande redovisar i enlighet med lagen.  

6.2	Hantering	med	beskattning	
Avsnittet syftar till att undersöka om Sveriges landsting kan hantera sin pensionsskuld 
via beskattning. Resultaten som presenteras i avsnittet hör samman med detta syfte. 

6.2.1	Resultat	

 
Figur 6. Skattekravet för att kunna hantera pensionsskulden 

X axeln behandlar antal år. Y axeln behandlar skattesats i %. 
 
Resultatet i figur 6 visar att med en längre tidsfrist till när pensionen ska vara utbetald 
krävs en högre skattesats. Figuren förutsätter att det vid det år som undersöks ska finnas 
möjlighet att hantera hela pensionsskulden genom skatt vilket ställer krav på 
skattesatsen. Det lägsta kravet på skattesatsen uppvisar Stockholm medan det högsta 
kravet uppvisas av Värmland.  
 
Tittar vi på landstingsgenomsnittliga krav på skattesats kan det utläsas att om nuvarande 
tillväxttakt av pensionsskulden skulle fortsätta i 10 år och skulden därefter ska betalas 
av krävs en skattesats på 11,70 %. Efter 70 år krävs en skattesats om 81,14% År 2014 
uppgår skattesats för landsting till 11,20 %. Därmed krävs efter 70 år en ökning med 
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73,94 % i skatt. Noterbart är att efter varje 10 årsperiod ökar skillnaden mellan dagens 
skattesats och den skattesats som krävs för att hantera hela pensionsskulden (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Skattekravet för landstingssektorn. 

År 10 20 30 40 50 60 70 
Skattesats 11,70% 16,16% 22,39% 31,13% 43,41% 60,71% 85,14% 

 

Tabell 3. Överblick av pensionsskulden i relation till skatteintäkter 

Kategori År 2014 År 2013 
Skattebetalare (Skatteverket, 2015, s.49)  7 502 000 7 506 000 
Skattesats (SCB, UÅ) 11,20%  11,11% 
Medelinkomst (Appendix 6) 252 774 248 239 
Total beskattningsbar inkomst 1 896 310 miljoner 1 863 281 miljoner 
Skatt in till landsting 212 386 miljoner 207 010 miljoner 
Fullfonderad ofinansierad skuld 203 439 miljoner 207 756 miljoner 
Ofinansierad skuld % av skatteintäkt 95,79% 100,36% 
Fördelat på dagar 350 366 

I tabell 3 är total beskattningsbar inkomst beräknad som antal skattebetalare 
multiplicerat med medelinkomst. Vidare är skatt in till landstingen beräknat som 
landstingets skattesats multiplicerat med den totala beskattningsbara inkomsten. 
 
Vi testade ett scenario där landstingssektorns möjligheter att hantera pensionsskulden 
undersöks genom att den underfinansierade delen av fullfonderad skuld ställs i relation 
till skatteintäkten. Om så skedde år 2014 skulle det krävas 95,79% av skatteintäkterna 
vilket motsvarar 350 dagars skatteintäkter (Tabell 3). Samma procedur år 2013 hade 
krävt 100,36% av skatteintäkterna eller 366 dagars skatteintäkter. År 2013 överskred 
därmed den underfinansierade delen av pensionsskulden hela årets skatteintäkter.  

6.2.2	Analys	
Analysen tar avsats i syftet att undersöka om Sveriges landsting kan hantera sin 
pensionsskuld via beskattning. Resultaten visar att om Sveriges landsting inte sätter av 
medel kommer en skatteökning på sikt att krävas förutsatt att det finns ett datum när all 
pension ska vara utbetald. Detta styrker det som tidigare studier från Ponds et al. (2012) 
och Novy-Marx & Rauh (2009) konstaterat att en skuld uppstår för framtida 
skattebetalare om inte pensionsskulden idag är finansierad med medel. Resultaten blir 
intressanta att jämföra med Novy-Marx & Rauh som fann i sin studie att det krävs 13,4 
% ökning av skatten för att hantera skulden inom en 30 årsperiod (Novy-Marx & Rauh, 
2014, s. 215). I vår studie finner vi att det för att hantera skulden inom 30 år krävs en 
skattesats inom sektorn på 22,39 %. Detta innebär att vi förutser att det i ett sådant 
scenario krävs en ökning med 11,19 % i skattesats. Resultaten vi finner tillsammans 
med Novy-Marx & Rauh:s forskning indikerar att en skatteökning krävs till följd av 
tillväxten som pensionsskuld just nu möter inom offentlig sektor.  
 
I studien finner vi att den underfinansierade delen av skulden i relation till 
skatteintäkterna år 2014 är 95,79 %. Läget i Sveriges landstingssektor är dock inte i 
samma nivå som t.ex. staten Ohio i USA där det skulle krävts 875 % av skatteintäkter 
för att täcka den underfinansierade delen av skulden (Novy-Marx & Rauh, 2009, s. 
197). Detta indikerar att den svenska landstingssektorns pensionsskuld är betydligt 
mindre i förhållande till skatteintäkterna än inom den amerikanska offentliga sektorn. 
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Dock bör det belysas att om alla skatteintäkter under år 2014 hade använts för att betala 
av hela den underfinansierade pensionsskulden hade det funnits kvar ca 8 947 miljoner 
av skatteintäkterna till andra kostnader vilket motsvarar 3,04 % av landstingens övriga 
kostnader om 294 000 miljoner kr (SKL, UÅ). Eftersom landstingens utgifter behandlar 
samhällsnyttiga ändamål som primärvård, speciell somatisk vård, övrig vård samt 
psykiatrisk vård bör dessa kostnader vara svåra att minska när befolkningen i landet 
samtidigt ökar (SKL, 2015). Det innebär att det redan idag inte är möjligt att hantera 
hela pensionsskulden med nuvarande skatteintäkter utan att landstingens 
ansvarsområden blir lidande. Det styrker att vid underfinansiering av pensionsskuld kan 
högre skatter eller minskade utgifter följa. (Novy-Marx & Rauh, 2009, s. 191) 
 
Slutligen bör om landstingen skulle ha möjlighet att öka skatten beaktas att enligt Laffer 
kurvan kan skattesatsen enbart öka till en viss nivå innan arbetsviljan och därmed 
skatteintäkterna minskar (Wanniski, 1978, s. 4-5). Ändamålet styr detta men frågan är 
om pensionsskuld är tillräckligt motiverande för en landstingsskattesats på 85,14 %. 
Vidare bör den ricardianska ekvivalensen övervägas med beaktande att den statliga 
utredningen fann att blandmodellen ökar risken att intressenter missar skulden i not och 
därmed bildar sig en felaktig uppfattning om landstingets skuldsättning (KomRed, 
2016, s. 160). Därmed är det svårt för befolkningen att förutse en eventuell skatteökning 
till följd av detta. 

6.3	Optimal	finansieringsgrad	
Studien har som delsyfte att undersöka vilken nivå av finansiering i pensionsmedel som 
är optimal för de svenska landstingen. Under avsnittet undersöks den optimala 
finansieringsgraden med den modell som D’arcy et al. (1999) skapat.  

6.3.1	Resultat	
Från tabell 4 kan det observeras att för samtliga landsting är skattebasen inte tillräcklig 
för pensionsskulden vilket leder till att samtliga landsting noterar en optimal 
finansieringsgrad över 100 %. För hela landstingssektorn när den behandlas som en 
enhet har vi funnit att den optimala finansieringsgraden är 132,12 %. Högst optimal 
finansieringsgrad har Halland på 174,94% och lägst har Dalarna på 104,33%. Den 
genomsnittliga optimala finansieringsgraden för landstingen är 131,26%.  
 
I tabell 4 går det även att utläsa nuvarande finansieringsgrad för samtliga landsting där 
Gotland noteras för den lägsta finansieringsgraden på 3,89 % och Östergötland för den 
högsta med 52,45 %. Hela landstingssektorn har en nuvarande finansieringsgrad på 
14,88 %. 
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Tabell 4. Optimal finansieringsgrad för landstingen 

Landsting Optimal Finansieringsgrad  A/L 
Blekinge  118,53% 23,50% 
Dalarna 104,33% 5,35 % 
Kalmar 121,81% 18,24% 
Norrbotten 127,31%  30,30% 
Stockholm 161,31% * 
Sörmland 163,69% 40,19% 
Uppsala 115,57% 12,91% 
Värmland 111,27% 17,90% 
Västerbotten 114,12% 31,65% 
Västmanland 151,59% 38,86% 
Västernorrland 122,80% 22,76% 
Gotland 111,04%** 3,89 % 
Gävleborg 131,23% 30,45% 
Halland 174,94% 20,85% 
Jämtland Härjedalen 105,78% 10,63% 
Jönköping 165,14% 43,96% 
Kronoberg 128,55% 13,48% 
Skåne 115,66% * 
Örebro 109,90% 19,98% 
Östergötland 157,56% 52,45% 
Västra Götaland 124,13% 5,63 % 
Hela landstingssektorn 132,12% 14,88% 

*Data saknas för att beräkning 
** Beräknat med enkel modell 

6.3.2	Analys	
Analysen har som utgångspunkt syftet att undersöka vilken nivå av finansiering i 
pensionsmedel som är optimal för de svenska landstingen. Enligt resultatet i tabell 4 är 
en finansieringsgrad över 100 % optimal för samtliga landsting om de vill täcka 
pensionsskulden i framtiden, vilket även gäller landstingssektorn som helhet. Att den 
optimala finansieringsgraden är över 100 % innebär att landstingen bör för att på ett 
optimalt sätt hantera sin pensionsskuld ha en högre nivå av pensionsmedel än 
pensionsskuld. Orsaken till att samtliga landsting och även landstingssektorn som helhet 
har en optimal finansieringsgrad över 100 % är att pensionsskulden är större än 
skattebasen som ska täcka pensionsskulden.  Detta är något som D’arcy et al. också 
observerat där de belyser hur avgörande skattens roll är för den optimala finansieringen, 
bara vid en situation där skatteintäkter förväntas överstiga pensionens intjäning kan en 
finansiering under 100 % vara optimalt för att i framtiden kunna hantera sin 
pensionsskuld (D’arcy et al., 1999, s. 351-361). Även Kozak har belyst detta 
förhållande (Kozak, 2008, s. 32).  
 
Resultaten går att jämföra med det som D’arcy et al. finner att den lägsta optimala 
finansieringsgraden återfinns i USA för staten Maine på̊ 29,9 % och den högsta för 
staten New Jersey på̊ 146,9% (D’arcy et al., 1999 s. 369-370). Den genomsnittliga 
optimala finansieringsgraden uppgår i USA till 93,6 % (D’arcy et al., 1999, s. 369-370). 
Den högsta optimala finansieringsgraden i Sverige noteras i Halland med 174,94 % 
medan den lägsta observeras i Dalarna med 104,33 %. Den genomsnittliga optimala 
finansieringsgraden i Sverige uppgår till 131,26 %. Skillnader i resultaten visar att det i 
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Sverige inte finns något landsting där den yttre miljön i form av skattebas kan täcka upp 
för en del av pensionsskulden. Detta återfinns inte heller för landstingssektorn som 
helhet men däremot finns i några av de amerikanska staterna en skattebas som är 
tillräckligt stor.  
 
Den högre genomsnittliga optimala finansieringsgraden indikerar att pensionsskuldens 
storlek är större i förhållande till möjligheter att generera skatteintäkter från en skattebas 
än vad den är i USA.  För att Sveriges landsting ska få en optimal finansiering under 
100 % krävs därmed att skattesatsen ökar eller att inkomsten för befolkningen blir 
större. Alternativt kan en stor befolkningsökning leda till en ökad möjlighet att generera 
intäkter via beskattning. Resultaten tillsammans med tidigare forskningsresultat styrker 
därmed Ponds et al.s konstaterande att den optimala finansieringsgraden är beroende av 
den unika yttre miljön som sektorn verkar i (Ponds et al., 2012, s. 78).  

6.4	Hantering	med	pensionsmedel	
Studien syftar till att undersöka om Sveriges landsting genom pensionsmedel kan 
hantera sin pensionsskuld. Avsnittet är ämnat till att presentera resultat och analys 
kopplat till detta syfte. I avsnittet presenteras en prognos för om respektive landsting 
eller landstingssektorn som helhet når full finansiering under fyra olika scenarion 
beräknade för en 70 årsperiod. 

6.4.1	Resultat	
 
Tabell 5. Scenario 1 med genomsnittlig tillväxt i pensionsmedel 

Landsting Full Finansiering  Full Finansiering inkl. Optimal 
finansieringsgrad 

% År % År 
Blekinge  100 % 55 år 100 % 61 år 
Dalarna 100 % 13 år 100 % 13 år 
Kalmar 100 % 49 år 100 % 54 år 
Norrbotten 100 % 42 år 100 % 51 år 
Stockholm ** ** ** ** 
Södermanland 100 % 8 år 100 % 12 år 
Uppsala 100 % 52 år 100 % 55 år 
Värmland 100 % 13 år 100 % 13 år 
Västerbotten 100 % 15 år 100 % 17 år 
Västmanland 100 % 18 år 100 % 25 år 
Västernorrland 100 % 61 år 100 % 70 år 
Gotland 43 % 70 år 39 % * 70 år 
Gävleborg 100 % 27 år 100 % 33 år 
Halland 5 % 70 år 3 % 70 år 
Jämtland Härjedalen 23 % 70 år 22 % 70 år 
Jönköping 100 % 10 år 100 % 16 år 
Kronoberg 2 % 70 år 2 % 70 år 
Skåne ** ** ** ** 
Örebro 100 % 5 år 100 % 6 år 
Östergötland 100 % 69 år 64 % 70 år 
Västra Götaland 100 % 48 år 100 % 52 år 

*Undersökt med två periods-modell 
** Ej undersökta pga. att de inte redovisar pensionsmedel 
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Om skulden är hanterbar undersöks både med och utan beaktande av den optimala 
finansieringsgraden vilken presenteras i tabell 4 under avsnitt 6.3.1. Stockholm och 
Skåne undersöks ej till följd av att de inte placerar pensionsmedel. I tabellerna 
presenteras det år landstinget anses hanterar sin pensionsskuld vilket är synonymt med 
att skulden är finansierad till 100 %. Om ett landsting inte uppnår full finansiering 
presenteras istället hur hög finansieringsgrad de uppnått efter 70 år. 
 
Resultatet i tabell 5 visar scenariot där landstingen antas fortsätta ha den tillväxttakt i 
pensionsmedel som observerats mellan år 2004 och år 2014. I scenariot når 15 av 19 
landsting full finansiering. Örebro är det landsting som uppnår full finansiering först, 
redan efter fem år. Av de som når full finansiering är Östergötland det landsting som 
gör det sist, efter 69 år. Fyra av de landsting som placerar medel når inte full 
finansiering under tidsperioden.  När optimal finansieringsgrad beaktas för respektive 
landsting vid scenariot uppnår 14 istället för 15 landsting full finansiering, det landsting 
som inte längre uppnår full finansiering under scenariot är Östergötland. 
 
Tabell 6. Scenario 2 med en tillväxt i pensionsmedel på 8 % 

Landsting Full Finansiering  Full Finansiering inkl. Optimal 
finansieringsgrad 

% År % År 
Blekinge 63 % 70 år 53 % 70 år 
Dalarna 14 % 70 år 14 %  70 år 
Kalmar 56 % 70 år 46 % 70 år 
Norrbotten 98 % 70 år 77 % 70 år 
Stockholm ** ** ** ** 
Södermanland 100 % 64 år 67 % 70 år 
Uppsala 7 % 70 år 6 % 70 år 
Värmland 70 % 70 år 63 % 70 år 
Västerbotten 41 % 70 år 36 % 70 år 
Västmanland 87 % 70 år 57 % 70 år 
Västernorrland 91 % 70 år 74 % 70 år 
Gotland 15 % 70 år 14 % * 70 år 
Gävleborg 96 % 70 år 73 % 70 år 
Halland 27 % 70 år 16 % 70 år 
Jämtland Härjedalen 32 % 70 år 31 % 70 år 
Jönköping 66 % 70 år 40 % 70 år 
Kronoberg 35 % 70 år 27 % 70 år 
Skåne ** ** ** ** 
Örebro 38 % 70 år 35 % 70 år 
Östergötland 79 % 70 år 50 % 70 år 
Västra Götaland 12 % 70 år 9 % 70 år 

*Undersökta med två periods-modell 
** Ej undersökta pga. att de inte redovisar pensionsmedel 
 
Resultatet i tabell 6 visar ett scenario där landstingen antas ha en tillväxttakt i 
pensionsmedel på 8 %. I scenariot är Södermanland det enda landsting som uppnår full 
finansiering vilket de gör efter 64 år. 18 av de landsting som placerar medel når inte full 
finansiering under tidsperioden. Halland, Jämtland och Kronoberg är de enda landsting 
som uppnår en högre finansieringsgrad i scenario 2 än i scenario 1. När den optimal 
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finansieringsgrad beaktas för respektive landsting når inget av de 19 landsting som 
placerar pensionsmedel full finansiering.  
 
Tabell 7. Scenario 3 genomsnittlig tillväxt i pensionsmedel och tillväxt på 8 % 

Landsting Full Finansiering  Full Finansiering inkl. Optimal 
finansieringsgrad 

% År % År 
Blekinge 71 % 70 år 60 %  70 år 
Dalarna 100 % 51 år 100 % 54 år 
Kalmar 68 % 70 år 56 % 70 år 
Norrbotten 100 % 64 år 87 % 70 år 
Stockholm ** ** ** ** 
Södermanland 100 % 8 år 100 % 20 år 
Uppsala 12 % 70 år 10 % 70 år 
Värmland 100 % 26 år 100 % 31 år 
Västerbotten 86 % 70 år 75 % 70 år 
Västmanland 100 % 44 år 89 % 70 år 
Västernorrland 95 % 70 år 77 % 70 år 
Gotland 18 % 70 år 16 % * 70 år 
Gävleborg 100 % 55 år 97 % 70 år 
Halland 21 % 70 år 12 % 70 år 
Jämtland Härjedalen 31 % 70 år 29 % 70 år 
Jönköping 100 % 10 år 89 % 70 år 
Kronoberg 24 % 70 år 19 % 70 år 
Skåne ** ** ** ** 
Örebro 100 % 5 år 100 % 6 år 
Östergötland 82 % 70 år 52 % 70 år 
Västra Götaland 19 % 70 år 16 % 70 år 

*Undersökta med två periods-modell 
** Ej undersökta pga. att de inte redovisar pensionsmedel 
 
Resultatet i tabell 7 visar ett scenario där landstingen antas under de första tio åren ha en 
tillväxttakt i pensionsmedel i enlighet med observerad tillväxttakt, efter tio år övergår 
sedan tillväxten till 8 %. I scenariot uppnår 8 av de 19 landsting som placerar 
pensionsmedel full finansiering under tidsperioden.  När optimal finansieringsgrad 
beaktas för respektive landsting uppnår 4 av 19 landsting som placerar pensionsmedel 
full finansiering.  
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Tabell 8. Scenario 4 med en tillväxt i pensionsmedel på 5 % 

Landsting Full Finansiering  Full Finansiering inkl. Optimal 
finansieringsgrad 

% År % År 
Blekinge 8 % 70 år 6 % 70 år 
Dalarna 2 % 70 år 2 % 70 år 
Kalmar 7 % 70 år 6 % 70 år 
Norrbotten 12 % 70 år 9 % 70 år 
Stockholm ** ** ** ** 
Södermanland 13 % 70 år 8 % 70 år 
Uppsala 1 % 70 år 1 % 70 år 
Värmland 9 % 70 år 8 % 70 år 
Västerbotten 5 % 70 år 4 % 70 år 
Västmanland 11 % 70 år 7 % 70 år 
Västernorrland 11 % 70 år 9 % 70 år 
Gotland 2 % 70 år 2 %* 70 år 
Gävleborg 12 % 70 år 9 % 70 år 
Halland 3 % 70 år 2 % 70 år 
Jämtland Härjedalen 4 % 70 år 4 % 70 år 
Jönköping 8 % 70 år 5 % 70 år 
Kronoberg 4 % 70 år 3 % 70 år 
Skåne ** ** ** ** 
Örebro 5 % 70 år 4 % 70 år 
Östergötland 9 % 70 år 6 % 70 år 
Västra Götaland 1 % 70 år 1 % 70 år 

*Undersökta med två periods-modell 
** Ej undersökta pga. att de inte redovisar pensionsmedel 
 
Resultatet i tabell 8 visar scenariot där landstingen antas ha en tillväxt i pensionsmedel 
om 5 %. I scenariot når inget av landstingen full finansiering under scenariot. När 
optimal finansieringsgrad beaktas observeras även då att inget landsting uppnår full 
finansiering under scenariot. 
 
Tabell 9. Scenario 1, 2, 3 och 4 för landstingssektorn. 

Scenario	 Full	Finansiering	 Full	Finansiering	inkl.	Optimal	finansieringsgrad	
%	 År	 %	 År	

Scenario 1 100 % 35 år 100 % 40 år 
Scenario 2 29 % 70 år 22 % 70 år 
Scenario 3 46 % 70 år 35 % 70 år 
Scenario 4 4 % 70 år 3 % 70 år 
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. 
Figur 7. Överblick av finansieringsgraden för alla fyra scenarion. 

X axeln behandlar finansieringsgrad i %. Y axeln behandlar antal år. År 1 innebär år 
2014. 

I tabell 9 och figur 7 presenteras de fyra olika scenariona när vi behandlar 
landstingssektorn som ett enskilt landsting. Av tabell samt graf kan det utläsas att det 
enda scenariot där landstingssektorn uppnår full finansiering är scenario 1 där 
tillväxttakten får anta den tillväxttakt som observerats för sektorn under perioden 2004-
2014. Även vid beaktande av den optimala finansieringsgraden uppnår 
landstingssektorn full finansiering under scenario 1.  Vid övriga scenarion når inte 
landstingssektorn full finansiering. 

6.4.2	Analys	
Analysen av de resultat som funnits i finansieringsprognosen tar avsteg i huvudsyftet att 
undersöka om Sveriges landsting genom pensionsmedel kan hantera sin 
pensionsskuld.  Med Lashgaris ramverk för att utvärdera en pensionsplan har vi 
undersökt fyra olika scenarion.  
 
Under scenario 1 vilket antar en fortsatt tillväxt i enlighet med den som observerats 
finner vi att 15 av 19 landsting uppnår full finansiering. Landstingssektorn som helhet 
uppnår full finansiering under scenario 1. De landsting som inte uppnår full finansiering 
gör det på grund av pensionsmedlens prestation inte är tillräcklig i förhållande till 
pensionsskulden ökning. För Kronoberg och Halland är tillväxten i pensionsmedel lägre 
än skuldens tillväxt vilket leder till en minskad finansieringsgrad under perioden. För de 
landsting som uppnår full finansiering inom 10 år dvs. Södermanland, Jönköping och 
Örebro är huvudorsaken att de förväntas ha en exceptionell tillväxt i sina 
pensionsmedel. Prestationen i pensionsmedel har därmed mycket stor inverkan på hur 
snabbt full finansiering uppnås vilket går i enlighet Novy-Marx & Rauh (2009, s. 204) 
påstående att prestationen av pensionsmedlen är avgörande för hur finansieringen av en 
pensionsskuld lyckas. Fortsätter landstingens observerade tillväxt kan därmed den första 
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fulla finansieringen inom landstingssektorn uppstå redan år 2019 för Örebro. Vidare kan 
det avläsas att pensionsmedlen inom sektorn ökat som helhet med en genomsnittlig 
tillväxt på 12,76 %, under samma period var den genomsnittlig tillväxt i pensionsskuld 
7,03 % (Appendix 4).  Prestationen har därmed överlag varit bra vilket gör att 15 av de 
19 landsting som placerar pensionsmedel kommer nå en full finansiering inom 70 år vid 
scenario 1. 
 
Under scenario 2 med en tillväxt i medel på 8 % kan utläsas att endast Södermanland 
uppnår full finansiering under perioden. Södermanland är det landsting som har den 3:e 
högsta finansieringsgraden vid år 2014. Att de lyckas uppnå full finansiering under 
detta scenario hänför sig därför till den höga nivån av finansiering de redan byggt upp 
innan perioden kombinerat med att pensionsskulden växer med 6,55 %. Att Jönköping 
och Östergötland som har högre finansieringsgrad än Södermanland år 2014 inte uppnår 
full finansiering är till följd av att båda dessa landsting har en genomsnittlig tillväxt i 
pensionsskuld med 7,41 % (Appendix 4). Anmärkningsvärt är också att Örebro som 
snabbast uppnår full finansiering vid scenario 1 endast uppnår en finansieringsgrad på 
38 % under scenario 2. Anledningen till detta är att Örebro har den högsta observerade 
tillväxten i pensionsmedel under perioden år 2004-2014 som ligger till grund för fortsatt 
tillväxt i scenario 1. När Örebro inte antas ha denna tillväxt i scenario 2 leder den låga 
finansieringsgraden år 2014 i kombination med relationen mellan skuldens tillväxt och 
den antagna 8 % tillväxten att full finansiering ej uppnås. Slutligen kan noteras att 
Halland och Kronoberg som har en sjunkande finansieringsgrad under scenario 1 
noterar sin högsta finansieringsgrad under scenario 2. Detta är till följd av att den 
tillväxt i medel de uppvisat under perioden 2004-2014 är under den tillväxttakt som 
scenario 2 baseras på. 
 
Resultaten i scenario 2 kan sammanvävas med det som Rauh finner att en 8 % tillväxt i 
medlen inom den amerikanska offentliga sektorn innebär att medlen tar slut år 2037 
(Rauh, 2010, s. 594-595). I jämförelse kan vi se att vid en 8 % tillväxt ökar 
finansieringsgraden för alla landsting utom Uppsala. Detta är på grund av att Uppsala 
har en tillväxt i pensionsskuld på över 8 %. Vidare kan utläsas att landstingssektorn som 
helhet har en ökande finansieringsgrad under scenario 2. Trots ökande 
finansieringsgrader uppnår endast Södermanland full finansiering under scenariot vilket 
om det sammanvävs med Rauhs resultat indikerar att offentlig sektor bör sikta på en 
prestation över 8 % i pensionsmedel. 
 
Under scenario 3 där landstingen fortsätter ha den observerade tillväxten under 
kommande tio år för att senare ändras till 8 % uppnår åtta landsting full finansiering. 
Landstingssektorn som helhet uppnår inte full finansiering. Tre av de landsting som 
uppnår full finansiering gör det under de första tio åren, detta är till följd av att den 
starka tillväxt som uppvisats under perioden 2004-2014 ligger till grund för tillväxten. 
Av de fem andra landstingen som uppnår full finansiering är det noterbart att Dalarna 
lyckas uppnå full finansiering under scenario 3 men enbart 14 % finansiering under 70 
år i Scenario 2. Anledningen till detta är att den höga tillväxt de uppvisat under 
observationsperioden är tillräckligt hög för att vid scenariot där den får pågå i tio år till 
kan väga upp för att tillväxten faller ner till 8 %. Detta är även fallet hos de andra 
landstingen som uppnår full finansiering efter 10 år i scenario 3. Hos Västernorrland 
uppstår en situation där de når full finansiering vid scenario 1 men inte scenario 3. Detta 
är till följd av att tillväxten de uppvisat inte är tillräckligt hög för att kunna täcka upp för 
en ändring till 8 % tillväxt efter 10 år. 
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Under scenario 4 där tillväxten antas vara 5 % når inget landsting eller 
landstingssektorn som helhet full finansiering. Samtliga landsting uppvisar dessutom en 
negativ trend för finansieringsgraden. Anledningen till detta är att pensionsskulden för 
samtliga landsting förväntas växa med över 5 % till följd av observerad data.  
 
Om vi antar att landstingen siktar in sig på att uppnå full finansiering inom de 
kommande 70 åren kan följande utläsas. Resultatet som uppstår indikerar att prestation i 
medel som finns under scenario 1 är något som bör bibehållas för alla landsting utom de 
fyra som inte uppnår full finansiering. Vidare indikerar resultaten att landstingen som 
lyckas finansiera i scenario 1 men inte lyckas i scenario 2 bör ha en årlig tillväxt på över 
8 % om de vill nå full finansiering inom 70 år. Resultaten i scenario 3 visar att 
prestationen i medel som finns i scenario 1 bör behållas i mer än 10 år för de landsting 
som lyckas finansiera fullt i scenario 1 men inte lyckas i scenario 3 om landstingens 
medeltillväxt förväntas ändras till 8 % på lång sikt. Slutligen bör alla landsting sikta på 
en tillväxt över 5 % då inget landsting uppnår full finansiering under Scenario 4.  
 
Intressant blir att sammanföra resultaten med det Rauh fann att vid avkastningen på 10 
% och ett extra tillskott med 50 miljarder uppnås full finansiering medan med en 
avkastning på 8 % tar pensionsmedlen i framtiden slut (Rauh, 2010, s. 594-595).  Med 
en genomsnittlig tillväxt på 12,76 % i pensionsmedel i scenario 1 är detta anledningen 
att full finansiering uppnås för landstingssektorn som helhet. Vidare ser vi att under 
scenario 1 har alla landsting som uppnår full finansiering en genomsnittlig tillväxt på 
över 8 %.  Med en tillväxt på 8 % ser vi att endast 1 landsting lyckas uppnå full 
finansiering. Därmed har resultatet tillsammans med Rauh:s forskning indikerat att 
pensionsmedlen kan finansiera pensionsskuld inom offentlig sektor om prestationen i 
pensionsmedel är tillräckligt hög.  
 
Vidare kan del av prognosen för landstingssektorn under scenario 1 jämföras med en 
studie från Aubry & Munnell som noterar att finansieringsgraden börjat uppvisa positiv 
trend år 2014 och prognostiserar att denna trend ska fortsätta med en ökning med 6,8 % 
från 73,7 % till 80,5 % fram till år 2018 (Aubry & Munnell, 2015, s. 5). Om vi 
undersöker samma period, 2014-2018, prognostiserar vi för Sveriges landstingssektor 
som helhet en ökning med 3,72 % i finansieringsgrad. Detta innebär att vi samt Aubry 
& Munnell har förutsett att offentlig sektorn går mot en positiv trend gällande 
finansieringsgrad där tillväxt i pensionsmedel inom sektorn kommer överstiga 
pensionsskuldens tillväxt. Vidare kan resultatet komplettera det Jennergren förutsåg i 
sin studie år 2000 där han förutser att full finansiering inom kommunsektorn kommer 
att ha uppnåtts år 2026 (Jennergren, 2000, s. 11-12). I vår studie finner vi att 
landstingssektorn förväntas uppnå full finansiering år 2049 under scenario 1. Prognoser 
som lämnats för den landstingskommunala sektorn har därmed förutsett att full 
finansiering kan ske.  
 
Slutligen beaktas även den optimala finansieringsgraden vid varje scenario. Vid 
Scenario 1 kan utläsas att Östergötland går från att kunna finansiera sin pensionsskuld 
under perioden till att uppnå en finansiering på 64 %. Detta till följd av att det är 
optimalt för dem att finansiera till 157,56 %. Även de landstingen som fortfarande 
uppnår full finansiering vid beaktande av optimal finansiering ökar sin tid till när 
pensionsskulden är fullt finansierad. De landsting som inte uppnår full finansiering 
minskar vid beaktande av optimal finansiering den finansieringsgrad de uppnår under 
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tidsperioden.  Vidare uppnår inget landsting den optimala finansieringen under scenario 
2 och 4 medan fyra stycken uppnår optimal finansiering under scenario 3. 
 
De försämrade resultaten grundar sig i att samtliga landsting har en optimal 
finansieringsgrad över 100 % till följd av att samtliga landsting har en skattebas som 
inte är tillräcklig för att hantera pensionsskulden.  Resultaten indikerar att om den 
optimala finansieringsgraden är oförändrad kommer samtliga landsting att behöva öka 
sin prestation i pensionsmedel för att uppnå samma nivå som när den inte beaktas. 
Vidare kan utläsas att tiden till full finansiering kan minskas antingen genom att öka 
pensionsmedlens tillväxt eller öka skattebasen. Om skattebasen ökar kommer nämligen 
den optimala finansieringsgraden minska. Detta bevisas av Dalarna och Jönköping där 
Dalarna uppnår full finansiering samma år även vid beaktande av optimal finansiering 
medan Jönköping ökar tiden med 6 år. Den lägre optimala finansieringsgraden för 
Dalarna innebär att de når full finansiering före Jönköping vilket inte är fallet när den 
optimala finansieringsgraden inte beaktas.  Att året när skulden kan hanteras påverkas 
av en förändring i skattebas eller en förändrad prestation av pensionsmedel går i 
enlighet med Ponds et al. (2012, s.75) samt Novy-Marx & Rauhs (2009, s.191) 
påståenden att pensionen kan hanteras via medel eller skatt.  

6.5	Soliditet	
Studien har som delsyfte att undersöka om blandmodellen har effekt på nyckeltal som 
inte är förenlig med en rättvisande bild. Resultat och analys kopplade till detta 
undersöks under avsnittet. 

6.5.1	Resultat	
Tabell 10. Landstingens soliditet med blandmodellen och fullfonderingsmodellen 

Landsting Soliditet 
Blandmodellen 

Soliditet 
Fullfonderingsmodellen 

Stockholm  8,86 % −20,43% 
Uppsala 33,57% −9,40 %  
Sörmland 30,00% −23,17% 
Kronoberg 32,40% −28,84% 
Kalmar 38,18% −24,21% 
Blekinge 36,08% −26,57% 
Halland 42,48% −10,33% 
Västra Götaland 16,87% −7,10 % 
Värmland 16,21% −41,61% 
Örebro 23,01% −34,18% 
Västmanland 27,38% −25,17% 
Dalarna −7,84 % −61,77% 
Gävleborg 31,56% −32,45% 
Västernorrland 26,40% −39,56% 
Jämtland 16,63% −46,66% 
Västerbotten 25,76% −33,01% 
Norrbotten 37,35% −24,67% 
Gotland 46,81% −11,62% 
FULLFONDERINGSMODELLEN   
Östergötland 0,27 % 0,27 % 
Jönköping −6,40 % −6,40 % 
Skåne -83,24% -83,24% 
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I tabell 10 går det att avläsa att 17 av 18 landsting som redovisar enligt blandmodellen 
under år 2014 uppvisade en positiv soliditet, Dalarna är det enda landstinget som 
uppvisar en negativ soliditet på -7,84 %. Det landsting som har högst soliditet är 
Gotland med 46,81%. Om fullfonderingsmodellen tillämpas för dessa landsting och 
hela pensionsskulden därmed räknas med har samtliga 18 landsting en negativ soliditet, 
lägst soliditet har Dalarna med -61,77%. I genomsnitt minskar soliditeten med ca 55 % 
när fullfonderingsmodell tillämpas. Det landsting som påverkas minst av 
pensionsskulden är Västra Götaland som uppvisar en skillnad på 23,97% och det 
landsting som påverkas mest är Västernorrland med en skillnad på 65,96%. 
 
För Östergötland, Jönköping och Skåne undersöks inte hur soliditeten förändras 
eftersom de redan redovisar enligt fullfonderingsmodellen. Av dessa tre landsting har 
två av dem, Skåne och Jönköping en negativ soliditet medan Östergötland har en positiv 
soliditet på 0,27 %. Skåne är det landsting som har lägst soliditet av alla 21 landsting på 
-83,24%. 
 

 
Figur 8. Genomsnittliga utvecklingen av landstingens soliditet 

X axeln behandlar år. Y axeln behandlar soliditet. 
 
Figur 8 visar hur soliditeten i genomsnitt har utvecklats totalt mellan åren 2005 och 
2014 för hela landstingssektorn, både för landsting som redovisar enligt blandmodellen 
och de som redovisar enligt fullfonderingsmodellen. Figur 8 visar även hur soliditeten 
för landstingens som redovisar enligt blandmodellen påverkas om pensionsskulden 
behandlas som fullfonderad. 
 
Soliditeten är positiv under alla tio år för landstingen som använder blandmodellen och 
har varit stabil kring 30 %. Resultatet visar att när fullfonderingsmodellen istället 
tillämpas för de landsting som använder blandmodellen är soliditeten negativ och har 
varit det under alla tio åren. Vid användandet av fullfonderingsmodellen är 
soliditetsmåttet för de landsting som använder blandmodellen kring -30 % under hela 
perioden. Det innebär att under perioden som soliditeten har undersökts har det varit en 
noterbar skillnad till följd av om pensionsskulden beaktas via fullfonderad modell eller 
blandmodell. År 2007 var skillnaden som störst på drygt 70 %.  
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Den genomsnittliga soliditeten för landstingen som faktiskt redovisar enligt 
fullfonderingsmodellen är negativ under alla tio åren. Fram till 2008 är det endast 
Östergötlands soliditet som visas, eftersom de är ensamma om att redovisa enligt 
fullfonderingsmodellen. År 2008 börjar även Jönköping redovisa enligt 
fullfonderingsmodellen. Från år 2009 till 2010 sjunker den genomsnittliga soliditeten 
med drygt 20 %, detta beror på att region Skåne, som tidigare redovisat enligt 
blandmodellen, år 2010 byter till fullfonderingsmodellen och bidrar till medelvärdet 
med sin soliditet på -83,60%. 

6.5.2	Analys	
Analysen grundar sig att undersöka om blandmodellens effekter på nyckeltal inte är 
förenlig med en rättvisande bild. I tabell 10 och figur 8 går det att utläsa att samtliga 
landsting som redovisar enligt blandmodellen får en negativ soliditet när 
fullfonderingsmodellen tillämpas. Detta resultat är i enlighet med det resultat som 
Jogenstedt & Nedvigo (2013, s. 44) presenterar i sin uppsats. Resultatet i vår studie 
tillsammans med Jogenstedt & Nedvigos resultat indikerar att det finns möjlighet att 
inte visa sin faktiska soliditet till följd av att redovisning enligt blandmodellen är 
tillåten.  
 
Anledningen till att soliditeten blir negativ är för att med fullfonderingsmodellen 
redovisas hela pensionsskulden på balansräkningen och den totala pensionsskulden 
räknas därmed in vid beräkning av soliditet. Den fullfonderade skulden leder till att 
soliditeten sjunker i genomsnitt med 55 % för landstingen år 2014. I figur 8 går det att 
avläsa att det inte är en engångsföreteelse att soliditet sjunker och är negativ när 
fullfonderingsmodellen tillämpas, utan det gäller för samtliga tio år som undersökts. I 
studien har vi utifrån tidigare forskning valt att definiera rättvisande bild som: 
 
”Rättvisande bild ges av en redovisning som förmedlar finansiell information som 
återspeglar hur det faktiskt ser ut och är förståelig för alla intressenter ” 
 
Den missvisande soliditeten anser vi inte gå i enlighet med uttrycket att redovisningen 
ska återspegla hur det faktiskt ser ut. När soliditeten i genomsnitt sjunker med 55 % om 
fullfonderad modell beaktas kan soliditetsmåttet därmed inte anses spegla hur det 
faktiskt ser ut. Detta ger indikationer på att blandmodellen som redovisningsmetod inte 
ger en rättvisande bild av landstingens soliditet eftersom den bortser från stora delar av 
pensionsskulden.  
 
Det ska dock påpekas att de landsting som redovisar enligt blandmodellen har lagen på 
sin sida, i 4 § 5 kap lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) framgår det att 
landstingen ska redovisa enligt blandmodellen. Vidare framgår det i 3§ 2 kap 1st 
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) att landstingen ger en rättvisande bild i och med 
att pensionsskulden faktiskt är redovisad i noter som går att läsa för den intresserade. 
Det ska även påpekas att några landsting väljer att redovisa två soliditetsmått i sina 
årsredovisningar där den ena inkluderar ansvarsförbindelser som pensionsskuld, dock 
kan detta leda till förvirring om vilket av de två soliditetsmåtten det är som gäller och 
vilken som intressent ska lita på. Om vi återkopplar detta till vår definition av 
rättvisande bild kan detta anses inte vara förenligt med uttrycket förståelig för alla 
intressenter.  
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Under perioden som studien genomförts har en statlig utredning kommit angående 
kommunal bokföring och redovisning där det föreslås en ny definition av rättvisande 
bild (KomRed, 2016, s. 98). Tre landsting har redan valt att frångå lagstiftningen och 
redovisar enligt fullfonderingsmodellen med motivering att det ger en mer rättvisande 
bild. Detta tillsammans med resultatet får oss att tro att om landstingen ska ge en 
redovisning som ger ökad transparens och rättvisande bild bör de byta 
redovisningsmetod till fullfonderingsmodellen. Eftersom att en rättvisande bild är en 
viktig del av redovisningen anser vi att användandet av blandmodellen är felaktigt.  
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7.	Diskussion	
Under avsnittet diskuteras resultaten i studien med egna åsikter och reflektioner. Bland 
annat kommer resultaten att jämföras med de förslag i den statliga utredningen som har 
samband med studien.  

Den statliga utredningen presenterar ett förslag där en övergång till 
fullfonderingsmodell ska ske för samtliga landsting (KomRed, 2016, s. 24). Vi 
instämmer med förslagen till följd av resultaten i vår studie. En orsak till detta är bland 
annat att vi i resultatet kunnat se stora skillnader i soliditet beroende på om 
blandmodellen eller fullfonderingsmodell används. Vidare visar resultatet att stora delar 
av skulden fortfarande återfinns i not. Vi anser därmed att blandmodellen som 
redovisningsmetod inte kan anses ge en rättvisande bild till följd av att den finansiella 
informationen i årsredovisningarna kan vara svår att tolka. Vi tror också att en 
bidragande orsak till att de svenska landstingens finansieringsgrad är låg vid en 
jämförelse internationellt är att stora delar av skulden varit utanför balansräkningen och 
därmed har inga krav ställts på en tillgångspost. 

Vidare kom utredningen fram till att något lagförslag om tryggande av pensionsskulden 
genom pensionsmedel inte är aktuellt och att pensionsskulden fortsättningsvis ska 
hanteras via beskattning (KomRed, 2016, s. 175). Vi anser detta som oroväckande till 
följd av de resultat vi finner i vår studie. Resultaten i studien indikerar att medel bör 
sättas av, detta då skattesatsen som behövs för att täcka hela skulden ökar med tiden. 
Även om vi är medvetna om att skulden inte har något förfallodatum och att den anses 
som långfristig är det inte något som kan förbises. Vidare har vi kunnat utläsa att med 
en bra prestation i pensionsmedel kan skulden gå att täcka i framtiden. Vi anser därmed 
att utredningen hade kunnat ställt vissa krav på finansieringsnivå. 
 
Slutligen kan det diskuteras om en tillväxt något över 8 % är en bra målsättning för 
tillväxt av pensionsmedel. Detta då vi observerat att 18 av 19 medelsplacerande 
landsting har en positiv tillväxt i finansieringsgrad vid en prognos med 8 % tillväxt i 
pensionsmedel. Detta indikerar att om undersökningsperioden skulle förlängas kommer 
landstingen tillslut uppnå full finansiering ceteris paribus. Om landstingen ska 
behandlas som going concern kan denna tillväxttakt därmed vara tillräcklig för att i 
framtiden kunna hantera pensionsskulden med medel. Vidare kan utläsas att samtliga 
landsting har en minskande finansieringsgrad vid en prestation i pensionsmedel på 5 %, 
detta kan tas som en indikation på att det kommer leda till att pensionsmedlen tar slut. 

  

  



 62 

8.	Slutsatser	
I avsnittet kommer vi att besvara studiens problemformulering, huvudsyfte och delsyfte. 
Vi kommer även att belysa studiens teoretiska och praktiska bidrag. Avsnittet avslutas 
med att ge rekommendationer till framtida forskning och föra diskussion om etiska och 
samhälleliga aspekter. 

8.1	Kan	Sveriges	landsting	hantera	sin	pensionsskuld	
Huvudsyftet i studien är att undersöka om Sveriges landsting genom pensionsmedel 
eller via beskattning kan hantera sin pensionsskuld. Slutsatser kopplade till detta syfte 
delas upp i två delar. 

8.1.1	Genom	pensionsmedel	
I studien har vi vid fyra olika scenarion undersökt om landstingen samt 
landstingssektorn som helhet kan hantera pensionsskulden inom de närmaste 70 åren. 
Vi finner i studien att 15 av de 19 medelplacerande landstingen samt landstingssektorn 
som helhet kan finansiera sin pensionsskuld med medel vid bibehållen tillväxt i enlighet 
med den som observerats under undersökningsperioden. Vidare finner vi att åtta 
landsting kan finansiera sin pensionsskuld med medel även vid scenariot där 
pensionsmedels tillväxt ändras till 8 % efter 10 år.  Vid en ökning på 8 % klarar ett 
landsting av att finansiera sin pensionsskuld och vid en långsiktig ökning på 5 % klarar 
inget landsting av att finansiera sin pensionsskuld. Av detta går att utläsa att för alla 
landsting utom ett krävs tillväxt i pensionsmedel över 8 % för att kunna hantera 
pensionsskulden inom perioden. Vidare krävs för landsting som inte kan finansiera sin 
skuld i scenario 3 men i scenario 1 en längre period än tio år med observerad tillväxt om 
tillväxten senare förväntas falla till 8 %. 
 
Även vid beaktande av riktmärket optimal finansieringsgrad uppnår 14 landsting samt 
landstingssektorn som helhet full finansiering i scenario 1.  Fyra landsting klarar även 
av att uppnå full finansiering vid scenario 3 med beaktande av optimal finansiering. Vid 
scenario 2 och 4 uppnår inget landsting full finansiering. Under scenario 1 förlängs 
tiden för 12 av de 14 landsting som uppfyller full finansiering samt för 
landstingssektorn som helhet till följd av beaktandet av optimal finansieringsgrad. 
Därav kan utläsas att till följd av att optimal finansieringsgrad för samtliga landsting är 
över 100 % krävs en ökning antingen i tillväxt av pensionsmedel eller i skattebasen för 
att uppnå samma resultat som utan beaktande av optimal finansiering. 
 
Slutsatsen är att 15 av landstingen och landstingssektorn som helhet kan finansiera sin 
skuld med pensionsmedel under kommande 70 år. Vidare kan 14 landsting samt 
landstingssektorn uppnå sin optimala finansieringsgrad under kommande 70 år. Dock 
bör det belysas att prestationen i pensionsmedel är essentiell för att detta ska ske, detta 
då endast ett landsting uppnår full finansiering vid ett scenario där tillväxt i 
pensionsmedel är 8 %.  För de landsting som inte uppnår full finansiering inom 
perioden krävs en ökad tillväxt i medel eller en minskad pensionsskuldstillväxt.  

8.1.2	Via	beskattning	
I studien har skattesatsens möjlighet att generera intäkter undersökts i förhållande till 
pensionsskulden. Vi finner i studien att om pensionsskulden ska betalas av idag krävs 
en ökad skattesats. Detta då den underfinansierade delen av pensionsskulden år 2014 
uppgår till 95,79 % av landstingssektorns totala skatteintäkter. Visserligen kan 
skatteintäkterna täcka skulden men skulle detta ske kan enbart 3,04 % av landstingets 
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övriga utgifter täckas med skatt vilket leder till att verksamheten inte kan fungera som 
den gör idag. Trots att landstingen inte kan gå i konkurs är detta ohållbart då viktiga 
samhällsfunktioner slutar fungerar. Därav kan slutsats dras att skatteintäkten idag inte är 
tillräcklig för att hantera den underfinansierade delen av pensionsskulden år 2014. 
 
Vidare finner vi att desto längre skulden ökar desto mer krävs i skatteintäkt vilket 
bevisar att om skulden under närmaste 70 årsperiod någon gång ska vara helt utbetald 
kan det inte genomföras med nuvarande skattesats. Sektorn kräver 11,70 % i skattesats 
för att hantera skulden om tio år och 85,14 % för att kunna hantera skulden om 70 år. 
Detta visar att tillväxttakt som skuldens bas förväntas ha överstiger den tillväxttakt som 
skattebasen förväntas ha, därmed krävs en ökad skattesats desto längre nuvarande 
tillväxttakter fortsätter. Slutsatsen är därmed att dagens skattesats inte kan hantera hela 
landstingssektorns pensionsskuld under den kommande 70 årsperioden samt att desto 
längre nuvarande tillväxttakter pågår desto mer bidrag krävs genom beskattning. 

8.2	Optimal	finansiering	
Studien har som delsyfte att undersöka vilken nivå av finansiering i pensionsmedel som 
är optimal för de svenska landstingen. Med hjälp av D’arcy et al.s modell för optimal 
finansieringsgrad finner vi att om landstingssektorn väljer att finansiera sin skuld med 
medel är den optimala finansieringsgraden över 100 %. Både för de enskilda 
landstingen och för landstingssektorn som helhet är det optimalt med en överfinansierad 
pensionsskuld. Det avgörande för detta är att den skattebas som landstingen tar del av 
inte kan generera tillräcklig med skatteintäkt för att täcka upp för skuldens storlek och 
dess förväntade tillväxt.  Slutsatsen är därmed att samtliga av Sveriges landsting bör nå 
en finansieringsgrad över 100 % för att på ett optimalt sätt kunna hantera relationen 
mellan pensionsskulden och skattebasen.  

8.3	Är	blandmodellens	effekt	på	nyckeltal	förenlig	med	rättvisande	bild	
Studien har som delsyfte att undersöka om blandmodellens effekt på nyckeltal är 
förenlig med rättvisande bild. Studiens definition på rättvisande bild: 
 
”Rättvisande bild ges av en redovisning som förmedlar finansiell information som 
återspeglar hur det faktiskt ser ut och är förståelig för alla intressenter ” 
 
När landstingen redovisar enligt blandmodellen anser vi att rättvisande bild påverkas 
negativt med utgångspunkt i den definition som studien anser är en rättvisande bild. 
Resultatet i studien visar att år 2014 redovisas 52 % av landstingens totala 
pensionsskulder utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser under not. Följden av 
detta blir exempelvis att soliditeten blir missvisande där den vid en övergång till 
fullfonderad modell sjunker med i genomsnitt 55 %. Samtliga landsting förutom ett 
uppvisar en negativ soliditet och därmed ett negativt eget kapital när landstingen 
tillämpar fullfonderingsmodellen istället för blandmodellen. 
 
De tre landsting som redovisar enligt fullfonderingsmodellen anser vi förmedla en bild 
av sin soliditet och pensionsskuld som går i enlighet med vår definition av en 
rättvisande bild. Detta gör att vi drar slutsatsen att landstingen som redovisar enligt 
blandmodellen inte ger en rättvisande bild av sin årsredovisning och vi anser därför att 
en lagändring bör ske som innebär att landstingen ska redovisa enligt 
fullfonderingsmodellen. Skuldens storlek påverkas inte av vilken redovisningsmetod 
som tillämpas, en övergång till fullfondering leder endast till en mer rättvisande bild. 
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8.4	Pensionsskuld	vid	fullfonderad	modell	
Studien har som delsyfte att framställa pensionsskulden vid fullfonderad modell. Vi har 
sammanställt pensionsskulden och pensionsmedel för Sveriges landsting. I den svenska 
landstingssektorn är det vid användandet av blandmodell möjligt att placera mer än 50 
% av skulden utanför balansräkningen. Slutsatsen om detta blir att redovisningen inte 
förmedlar en rättvisande bild då den inte återspeglar hur det faktiskt ser ut. Andel av 
redovisad skuld i balansräkningen har dock ökat sedan år 2004, då var endast 17 % 
redovisat på balansräkningen, därmed går landstingen i rätt riktning mot en redovisning 
som liknar fullfonderingsmodellen. Vidare kan vid en fullfonderad modell 
finansieringsnivån i Sveriges landstingssektor undersökas. Finansieringsgraden har 
under undersökningsperioden varit stigande och uppgår år 2014 till 14.88 %. När vi 
belyser skulden som fullfonderad kan vi därmed nå slutsatsen att finansieringen inom 
den svenska landstingssektorn är låg i jämförelse med andra internationella 
pensionsplaner inom offentlig sektor. Vidare kan slutsats dras att landstingen börjat öka 
sin finansiering av pensionsskulden vilket indikerar att de är på väg mot en högre nivå 
av finansiering via pensionsmedel. 

8.5	Teoretiskt	och	praktiskt	bidrag	
Praktiskt har studien bidragit med att sammanställa samtliga 21 landstingens 
pensionsskuld vid fullfonderad modell vilket ökar förståelsen för skuldens omfattning 
och skillnader som uppstår mellan blandmodell och fullfondering. Pensionsmedel har 
undersökts för att tillsammans med fullfonderad pensionsskuld visa en 
finansieringsgrad. Genom att jämföra finansieringsgraden internationellt bidrar det till 
att öka förståelsen för hur väl Sveriges landsting hanterat sin placering av 
pensionsmedel. Denna kartläggning har ett praktiskt värde för intressenter av 
landstingets ekonomi då det bidrar till en tydligare bild av landstingens finansiella 
status.  
 
Vidare har studien praktiskt bidragit till att visa vilka skillnader blandmodellen 
genererar för landstingens soliditet vilket kan ligga till grund för framtida lagändringar 
bland annat gällande rättvisande bild. Studien bidrar också med att bevisa att genom 
pensionsmedelplacering kan landstingen hantera sin pensionsskuld, detta är av vikt för 
landstingen då det belyser att detta är ett bra sätt att hantera pensionsskulden. Vidare 
kan de också använda vår slutsats att en tillväxt i pensionsmedel med mer än 8 % krävs 
för att kunna hantera pensionsskulden genom pensionsmedel som utgångspunkt vid 
målsättningar inom pensionsmedelsplaceringen. Det är också av vikt för landstingen att 
vi bidragit med en optimal finansieringsgrad vilken kan fungera som ett riktmärke för 
hur väl pensionen ska vara finansierad. Slutligen bidrar studien praktiskt till att 
invånarna och andra intressenter kan avläsa att skattesatsen inte är tillräcklig för att 
hantera hela pensionsskulden inom 70 år.  
 
Teoretiskt bidrar studien med att ytterligare testa de teoretiska modeller som används i 
studien på en ny offentlig sektor och styrker därmed att de kan implementeras i andra 
system. Vidare är ett teoretiskt bidrag att studien undersöker olika scenarion med hjälp 
av Lashgaris ramverk. Studien bidrar också med ytterligare resultat som kan bidra till 
forskningen om underfinansieringen som sker inom offentlig sektor. Vi implementerar 
också en ny definition av rättvisande bild. Slutligen anser vi att det är ett teoretiskt 
bidrag att vi är den första kvantitativa studien på den Svenska marknaden. 
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8.6	Framtida	forskning	
Med bakgrund av resultaten i studien samt intressant information vi stött på vid 
granskning av vetenskapliga artiklar har vi förslag på framtida studier. Utifrån de 
resultat vi funnit inom landstingssektorn anser vi det intressant att genomföra studien på 
liknande vis men inom kommunsektorn. Under studiens gång har vi i takt med att vi 
förstått vikten av prestation i pensionsmedel funnit att det skulle vara intressant att 
undersöka om prestationen i pensionsmedel har något samband med aktiemarknadens 
prestation, något som amerikanska studier till viss del undersökt. Vidare har vi vid 
undersökning av de olika scenariona i finansieringsprognosen funnit att det vore 
intressant att undersöka vilken nivå av tillväxt i pensionsmedel som är optimal för att 
hantera skulden. Dessutom kan fler scenarion av tillväxt i pensionsmedel vara intressant 
att undersöka. Vi har även noterat att amerikanska studier fokuserar på 
nuvärdesberäkningen av pensionsskulden. Detta är något som varit intressant att 
undersöka på den svenska offentliga sektorn.  
 
Vid en studie med kvalitativ metod hade det varit intressant att undersöka målsättningar 
som landstinget har med sin pensionsmedelsplacering. Vidare hade det vid en studie av 
kvalitativ art kunnat undersökas hur landstingen faktiskt planerar att hantera sin 
pensionsskuld med fokus på avvägningen mellan pensionsmedel och skatt. 

8.7	Etik	och	samhälleliga	aspekter	
Ämnesvalet i studien leder till att resultat som nås är viktigt ur ett samhällsperspektiv. 
Det är viktigt för samhället att känna trygghet med hur den offentliga sektorn sköter sin 
ekonomi. Vidare är det viktigt att den finansiella informationen som redovisningen 
innehåller är förståelig och förmedlar en rättvisande bild. Eftersom att vår studie främst 
undersökaren om landstingen kan hantera sin pensionsskuld anser vi att den 
samhälleliga nyttan av studien är tydlig. 
 
Etiska frågor som, frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet är aktuella att 
diskutera vid en studie (Bryman, 2011, s.1 31). Dessa frågor behandlas genom 
exempelvis informationskrav som innebär att de som undersöks i studien ska vara 
medveten om studiens syfte. Vid kontakt med ansvariga för landstingen har vi meddelat 
studiens syfte och även sagt att de kan ta del av studien ifall de varit intresserade. Även 
ett nyttjandekrav ställs på forskaren, vilket innebär att den insamlade data ska användas 
i enlighet med studiens ändamål (Bryman, 2011, s. 131-132). Studiens insamlade data 
har inte delgetts någon annan utan enbart används för att undersöka studiens syfte.  
 
Under studiens gång har vi beaktat kravet på en etiskt väl genomförd process vid 
insamling av data. Vi har försökt att förmedla till landstingen i vilket syfte vi vill samla 
in data och inte på något sätt tvingat dem att delge den. Vidare har vi vid användandet 
av teoretiska modeller säkerställt att vi framställer de data som vi faktiskt tar del av. När 
vi undersöker siffror istället för specifik och känslig information bör inte studien vara 
känslig för enskilda individer. Vi har beaktat att det trots det kan vara ett känsligt ämne 
att undersöka vilket inneburit att vi i största möjliga mån försökt hålla oss till fakta från 
erkända källor för att undvika eventuella missförstånd. Att använda trovärdiga källor är 
viktigt också för att studiens kvalitet har en påverkan på etiken, skulle vår studie inte 
kunna uppvisa tillräckligt hög kvalitet skulle detta kunna anses som oetiskt (Bryman, 
2011, s. 139) Vi anser därmed att vi inte bryter mot några etiska regler i denna studie.  
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9.	Sanningskriterier	
Vid utvärdering av en studie ska sanningskriterier undersökas. För att kunna stärka att 
studien lever upp till dessa förs i avsnittet en diskussion om de sanningskriterier som 
framförallt behandlas inom kvantitativ forskning. De sanningskriterier som diskuteras 
är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

9.1	Reliabilitet	
Reliabiliteten behandlar studiens pålitlighet och följdriktighet (Bryman, 2011, s. 161-
162). Det som främst bör diskuteras är om samma svar kommer nås om studien 
genomförs på nytt av någon annan. Det som t.ex. kan leda till misslyckad reliabilitet är 
att författarna begår misstag i tolkning av data eller i analysen begår felaktigheter. Data 
som samlats in består av information från årsredovisningar eller från SCB, antingen 
direkt plockade från ursprungskällan eller sammanställda av SCB och SKL. Data har 
sedan sammanställts manuellt i Excel, bearbetning har bara skett vid beräkning av t.ex. 
medelvärde och tillväxttakter. Vi anser att den låga nivån av bearbetning, trovärdigheten 
på källorna och den akademiska kunskap vi har inom redovisning minimerar risken att 
vi felaktigt tolkat de data vi samlat in. Vidare har vi vid användning av de olika 
teoretiska modellerna alltid testat modellen på den ursprungliga källans data för att kolla 
att vi når samma resultat vilket gjort att vi kunnat säkerställa att vi tolkar och använder 
modellen på rätt sätt. Används samma data samt analysmodell kommer därför samma 
resultat att uppnås. Vi förespråkar även att någon replikerar studien längre fram i tiden 
då det troligen på ett mer utförligt sätt kommer gå att utläsa trender av en längre period 
av pensionsmedelshanterande för landstingen vilket leder till en bättre grund för 
prognos. 

9.2	Validitet	
Validitet handlar främst om huruvida det verktyg som använts mäter det som är avsätt 
att mätas (Bryman, 2011, s. 163). Det ställer frågan om mätverktyget som använts är 
anpassat till det som studien syftar att svara på. Syftet med studien är att undersöka om 
Sveriges landsting kan hantera sin pensionsskuld. För att undersöka detta har vi valt att 
titta på vilka finansieringsformer som kan användas, vilka som faktiskt används och 
sedan undersökt om landstinget kan hantera problemet med de metoder som använts. 
Detta har vi gjort genom modeller som behandlar finansieringsgrad samt skatt. 
Mätinstrumenten som används i studien är hämtade från företagsekonomiska databaser 
där vi säkerhetsställt att de är granskade. Modellerna grundar sig i tidigare forskning. 
Användandet av modeller för optimal finansieringsgrad och skatt från D’arcy et al. som 
redan prövats på den amerikanska offentliga sektorns pensionsskuld samt Lashgaris 
som är ett ramverk designat för att användas i syfte att undersöka finansiering inom 
offentlig sektor anser vi styrka validiteten i studien. Vi har inte hittat någon kritik mot 
modellen eller någon modifiering.  
 
Vidare anser vi att en rättvisande bild bör förmedla en bild som går i enlighet med den 
definition vi funnit till följd av tidigare forskning. Vi anser att för att faktiskt spegla hur 
den finansiella situationen ser ut bör nyckeltal som soliditet kunna beräknas på ett 
enkelt sätt. Att därför undersöka den rättvisande bilden med hjälp av analys anser vi 
mäta det som syftet ämnar undersöka. Vid undersökning av soliditet har vi använt teori 
från litteratur inom finansiering vilket styrker att rätt metod används vid beräkning. 
Validitet är därmed säkerställd. 
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9.3	Generaliserbarhet	
Generaliserbarheten behandlar främst huruvida resultaten i studien kan implementeras 
på annat än det som undersökts (Bryman, 2011, s. 168-169). Det kan exempelvis vara 
att om studien undersöker en viss del av populationen kommer det vid en god 
generaliserbarhet att gå att dra slutsatser även om återstoden av populationen (Bryman, 
2011, s. 168-169). Det kan även antas att det är generaliserbarhet om studiens resultat 
går att implementera på ett annat fenomen.  
 
I studien undersöker vi alla Sveriges landsting vilket är ett totalurval. Eftersom hela 
populationen undersöks kan studiens resultat appliceras på hela populationen och 
studiens resultat får ses som generaliserbart. 
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Appendix	1	-	Fördelning	av	pensionsskuld	2004	
	

 
Landstingssektorn skuld fördelad mellan balansräkning och not 
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Appendix	 2	 -	 Pensionsskuld	 och	 pensionsmedel	 år	 2004-2014	
	

 
Översikt av pensionsskulden och pensionsmedel år 2014 
 

 
Översikt av pensionsskulden och pensionsmedel år 2013 
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Översikt av pensionsskulden och pensionsmedel år 2012 
 

 
Översikt av pensionsskulden och pensionsmedel år 2011 
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Översikt av pensionsskulden och pensionsmedel år 2010 
 

 
Översikt av pensionsskulden och pensionsmedel år 2009 
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Översikt av pensionsskulden och pensionsmedel år 2008 
 
 

 
Översikt av pensionsskulden och pensionsmedel år 2007 
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Översikt av pensionsskulden och pensionsmedel år 2006 
 

 
Översikt av pensionsskulden och pensionsmedel år 2005 
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Översikt av pensionsskulden och pensionsmedel år 2004 
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Appendix	3	–	Landstingen	och	redovisningsmetod	
 
Landsting Redovisningsmetod	
Blekinge		 Blandmodellen	
Dalarna	 Blandmodellen	
Kalmar	 Blandmodellen	
Norrbotten	 Blandmodellen	
Stockholm	 Blandmodellen	
Sörmland	 Blandmodellen	
Uppsala	 Blandmodellen	
Värmland	 Blandmodellen	
Västerbotten	 Blandmodellen	
Västmanland	 Blandmodellen	
Västernorrland	 Blandmodellen	
Gotland	 Blandmodellen	
Gävleborg	 Blandmodellen	
Halland	 Blandmodellen	
Jämtland	Härjedalen	 Blandmodellen	
Jönköping	 Fullfonderingsmodellen	
Kronoberg	 Blandmodellen	
Skåne	 Fullfonderingsmodellen	
Örebro	 Blandmodellen	
Östergötland	 Fullfonderingsmodellen	
Västra	Götaland	 Blandmodellen	

Sveriges samtliga 21 landsting som undersöks i studien och vilken redovisningsmetod 
de tillämpar år 2014. 
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Appendix	 4	 –	 Tillväxt	 av	 pensionsskuld	 och	 pensionsmedel	 år	
2005-2014	
 

 
Tillväxten av pensionsskulden i balansräkningen mellan 2005-2014 
 

 
Tillväxten av pensionsskulden i not mellan 2005-2014 
 

 
Tillväxten av den totala pensionsskulden mellan 2005-2014 
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Figur 17. Tiilväxten av pensionssmedel mellan 2005-2014 
 
 
 	



 84 

Appendix	5	–	Befolkning	2014	och	 tillväxt	av	befolkning	2005-
2014	
 

 
Tillväxten av befolkning i landstingen mellan 2005-2014 

Antal invånare per landsting och riket 2014 

Landsting	 	Befolkning	2014	
Blekinge	 154157	
Dalarna	 278903	
Kalmar	 235598	
Norrbotten	 249987	
Stockholm	 2198044	
Södermanland	 280666	
Uppsala	 348942	
Värmland	 274691	
Västerbotten	 262362	
Västmanland	 261703	
Västernorrland	 243061	
Gotland	 57255	
Gävleborg	 279991	
Halland	 310665	
Jämtland	Härjedalen	 126765	
Jönköping	 344262	
Kronoberg	 189128	
Skåne	 1288908	
Örebro	 288150	
Östergötland	 442105	
Västra	götaland	 1632012	
Summa	 9747355	
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Appendix	 6	 –	 Medelinkomst	 i	 Sverige	 och	 tillväxten	 mellan	
2005-2014	
 

 
Figur 19. Medelinkomst i Sverige år 2013 och 2014 
 

 
Tillväxten av lön hos befolkningen i landstingen mellan 2005-2014 
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Appendix	7	–	Tillväxt	anställda	i	landstingen	och	lön	i	landsting	
år	2005-2014	
 

 
Tillväxten i antal anställda i landstingen mellan 2005-2014 
 

 
Tillväxten av lön för anställda i landstingen mellan 2005-2014  
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Appendix	8	–	BNP	
 

 
BNP 2014 och 2015 

	


