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Sammanfattning 

Bakgrund: Utvecklingen har efter flertalet redovisningsskandaler gått från regelbaserade till 

principbaserade regelverk. Sveriges kommuner följer principbaserade rekommendationer som 

ges ut av Rådet för kommunal redovisning. Inför år 2014 har ett explicit krav på 

komponentavskrivning införts. Det principbaserade regelverket ger upphov till viss valfrihet 

vad gäller införandet och ställer krav på att yrkesmässiga bedömningar görs.  Det finns viss 

risk att jämförbarheten minskar men genom att inspireras av och göra på liknande sätt som 

tidigare aktörer har gjort vid olika redovisningsval minskar denna risk. 

 

Problemformulering: Hur väljer kommunerna att införa komponentavskrivning utifrån det 

principbaserade regelverket? Vilka bakomliggande faktorer påverkar deras val och vilka 

effekter får övergången till komponentavskrivning? 

Syfte: Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur olika kommuners beteende påverkas 

av den begränsade vägledningen som principbaserade system ger när de ska övergå till 

komponentavskrivning. Syftet är även att urskilja vilka effekter övergången ger upphov till.  

Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod där fem djupgående intervjuer har genomförts 

med fem olika kommuner. Respondenterna har valts ut genom ett målinriktat urval beroende 

på hur långt de har kommit i förändringsprocessen.   

Resultat och slutsats: Studien visar på att kommunerna i första hand väljer att tillämpa 

komponentavskrivning på nyinvesteringar, hur de gamla anläggningstillgångarna ska hanteras 

är till viss del ännu oklart. Vidare tenderar kommunerna i stor utsträckning att inspireras av 

och samarbeta med varandra. Samarbetet sker dock på olika sätt beroende på om det är en stor 

eller liten kommun. De mindre samarbetar ofta med varandra och inspireras av de större 

medan de större kommunerna samarbetar med varandra och tar hjälp av den privata sektorn. 

Komponentavskrivning ger upphov till ett behov av ett ökat internt samarbete mellan 

kommunens olika avdelningar. 
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Abstract 

Background: Several accounting scandals have caused a development from rules-based to 

principles-based regulation. Swedish municipalities follow the principle-based 

recommendations issued by RKR (The Council for Municipal Accounting). An explicit 

requirement of component depreciation has been introduced prior to 2014. The principles-

based regulatory framework raises some choices regarding the introduction and demands that 

professional judgments are made. There is some risk that comparability decreases. This risk 

could be reduced by being inspired by and do similarly to what the previous actors have done. 

 

Questions: How do municipalities introduce component depreciation based on the principles-

based regulatory framework? What underlying factors affecting the choice and what are the 

effects of the transition to component depreciation? 

Purpose: This study aims to create an understanding of how various municipalities’ behavior 

is influenced by the limited guidance that principle-based system gives when component 

depreciation is being introduced. It also seeks to explain the effects of the transition.  

Method: The study is based on a qualitative approach in which five in-depth interviews were 

conducted with five different municipalities. The respondents were selected through a 

targeted selection depending on how far they have come in the change process. 

Results and conclusion: The study shows that municipalities primarily choose to use 

component depreciation for new investments, how the old fixed assets should be handled is 

somewhat unclear. Furthermore, municipalities tend largely to be inspired by and collaborate 

with each other. Cooperation takes place but in different ways depending on whether it is a 

large or small community. Small municipalities often collaborate with each other and are 

inspired by the larger municipalities, while the larger municipalities cooperate with each other 

and are inspired by the private sector. Component depreciation gives rise to a need for 

increased internal cooperation between the various municipal departments 
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1. Inledning 

Allt fler typer av organisationer övergår till komponentavskrivning, från och med år 2014 har 

ett förtydligande gjorts vilket innebär att det är ett tvingande krav även för kommuner. I detta 

inledande kapitel diskuteras bakgrunden till förtydligandet som sedan övergår till vår 

problemdiskussion. Detta leder i sin tur fram till uppsatsens problemformulering samt syfte. 

1.1 Problembakgrund 

Kommunal redovisning har stor påverkan på vårt samhälle eftersom kommuner ansvarar för 

den samhällsservice som finns där vi bor (Falkman & Orrbeck, 2001). Den offentliga sektorn 

har närmat sig den privata (Lind & Hellström, 2011), vilket Bergevärn et al., (1995) påpekade 

redan för närmare 20 år sedan, men vissa olikheter kvarstår (RKR, 2000).  

 

Kommunal redovisning har en del speciella förutsättningar eftersom kommuner har vissa 

annorlunda egenskaper jämfört med den privata sektorn (RKR, 2000). Gemensamt för 

redovisningens utformande för alla organisationer är att den bygger på god redovisningssed 

(Falkman & Tagesson, 2008). Såväl den offentliga som den privata sektorn ska beakta 

principen. Det som skiljer privata företag från kommuner är framförallt att företagen vill 

maximera sin vinst, vilket inte den offentliga sektorn strävar efter (Collin et al., 2009). De har 

istället större fokus på att tillfredsställa sina invånares behov, nyckelord är 

kostnadseffektivitet och ansvarighet (Cassel, 2000). Kommunernas frontpersoner väljs av 

invånarna genom politiska val varför invånarna har stora möjligheter att påverka hur 

kommunen fungerar (SKL, 2009). Detta gör att behovet av redovisningsinformation skiljer sig 

mellan den privata och offentliga sektorn.  

 

Alla Sveriges kommuner är skyldiga att följa Lag (1997:614) om kommunal redovisning 

(LKR), detta regelverk kompletteras med rekommendationer som utfärdas av Rådet för 

kommunal redovisning (RKR) (RKR, 2011). De ger ut rekommendationer, information och 

idéskrifter inom det kommunala redovisningsområdet (RKR, 2000). I enlighet med LKR ska 

RKR i huvudsak främja och utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting (RKR, 

2013b). Rekommendationerna utgör ett principbaserat regelverk (RKR, 2011) som 

kännetecknas av få riktlinjer och begränsad vägledning när standarder ska tolkas och 
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implementeras. En organisation måste förhålla sig inom en viss ram men själva 

tillvägagångssättet är till viss del upp till organisationen själv att tolka (Agoglia et al., 2011). 

 

RKR har inför år 2014 beslutat att revidera rekommendationen om materiella 

anläggningstillgångar i syfte att förtydliga innebörden eftersom kommunerna tidigare inte har 

uppfattat att komponentavskrivning var ett tvingande krav (RKR, 2013a). RKR har 

uppmärksammat att allt för få tillämpar komponentavskrivning och har därför valt att 

förtydliga detta krav. 

 

Den traditionella avskrivningsmodellen innebär att en materiell anläggningstillgång skrivs av 

som en enda enhet med en viss procentsats varje år som framtagits genom en beräknad 

livslängd (Lind & Hellström 2011). Vissa typer av materiella anläggningstillgångar består av 

separata komponenter med olika nyttjandeperioder som ska skrivas av var för sig beroende på 

hur lång nyttjandeperiod de enskilda komponenterna har. Detta kallas komponentavskrivning, 

vilket anses vara den avskrivningsmetod som visar den mest rättvisande bilden av 

organisationen (Stárová & Cermáková, 2010). Komponentavskrivning har under det senaste 

årtiondet blivit allt vanligare då ett tydligt krav har införts i flera regelverk och 

rekommendationer vilket medför en omfattande förändring jämfört med tidigare svensk 

redovisningstradition (SABO, 2012). Bokföringsnämnden har exempelvis infört ett explicit 

krav på komponentavskrivning (RKR, 2013a) och sedan tidigare är detsamma även ett krav i 

IFRS (IFRS-volymen, 2013). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Utvecklingen har efter flertalet redovisningsskandaler gått från regelbaserade till 

principbaserade regelverk (Kershaw, 2005). När redovisningsprinciper förändras i ett 

principbaserat regelsystem, till exempel i RKR, så att en valmöjlighet uppkommer för 

redovisarna måste yrkesmässiga bedömningar göras. Agoglia (2011) menar att redovisare 

strävar efter att göra de val som bäst återspeglar den ekonomiska verkligheten. När den 

valmöjlighet som principbaserade regelverk innebär tidigare har studerats, har det kunnat 

fastställas olika effekter som uppkommit vid ett visst redovisningsval, beroende om det är ett 
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principbaserat system eller ej (Collins et al., 2012). Falkman och Tagesson (2008) har 

exempelvis uppmärksammat att när stora kommuner ställs inför principbaserade 

redovisningsval så gör de “bättre” val som gör att redovisningsinformationen stämmer mer 

överrens med god redovisningssed, än andra kommuner i allmänhet. Ett annat exempel på 

detta är en studie genomförd av Collins et al. (2012) vilken visar att mönster kan urskiljas i 

tillvägagångssättet när organisationer följer ett principbaserat regelverk. När de undersökte 

kopplingen mellan principbaserade regelverk och hur organisationer väljer att klassificera sina 

leasingavtal fann de belägg för att organisationer som följer ett principbaserat regelverk är 

mindre benägna att klassificera sina leasingavtal som operationella. 

 

Jermakowicz och Gornik-Tomascewski (2006) understryker att det är mycket viktigt att 

finansiella rapporter världen över kan jämföras sinsemellan för att harmonisering på 

redovisningsområdet ska uppnås. Ett återkommande argument som talar emot användandet av 

principbaserade standarder är att jämförbarheten minskar eftersom det på grund av 

valmöjligheten finns en betydande risk att alla går olika vägar. Collins et al. (2012) medger att 

det finns en viss risk för olikheter men de poängterar dock att denna risk minskar om 

organisationen har välutbildad personal som tillämpar ett gott omdöme. Mångfalden minskas 

ytterligare genom de ökade upplysningskrav som följer av det principbaserade regelverket.  

 

Ett dagsaktuellt praktiskt exempel rörande valmöjligheten som kommunernas principbaserade 

regelverk ger upphov till är frågan om komponentavskrivning. I den reviderade versionen av 

RKR:s rekommendation om materiella anläggningstillgångar 11.4 har det införts ett 

förtydligande gällande att komponentavskrivning ska tillämpas (RKR, 2013a). Frågan 

angående hur de befintliga anläggningstillgångarna som kommunen har anskaffat tidigare ska 

hanteras är kanske den mest problematiska vid övergången eftersom dessa inte har delats upp 

i komponenter från start. 

 

Komponentavskrivning kan införas på många olika sätt (Lind & Hellström, 2011), detta 

motiverar en studie där effekten av valfriheten i det principbaserade regelverket undersöks 

och varför ett visst tillvägagångssätt väljs. DiMaggio och Powell (1983) menar att 

organisationen minskar osäkerheten vid redovisningsval genom att inspireras och göra på 
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liknande sätt som tidigare aktörer har gjort. Detta är ofta aktörer som organisationerna ser upp 

till och upplevs som pålitliga. Det krävs även att kommunerna gör vissa prioriteringar där 

väsentligheten och nyttan vägs mot varandra vid implementeringen (Lind & Hellström, 2011). 

 

En stor fördel med komponentavskrivning är enligt Stárová och Cermáková (2010) att det 

bidrar till att en mer rättvisande bild ges jämfört med när en samlad avskrivning används. Det 

finns endast viss vägledning för hur kommunerna ska resonera vid övergången, utrymmet för 

tolkningar som uppstår vid denna övergång är just vad som karaktäriserar ett principbaserat 

regelverk (Bradbury & Schröder, 2011). Nelson (2003) menar att en balans måste hittas 

mellan antalet regler och antalet principer för att redovisningsvalen ska avspegla verkligheten 

på bästa sätt. 

 

En stor skillnad mellan införandet av komponentavskrivning i kommuner och i företag är att 

det krävs en politisk process för att få den nya avskrivningsmodellen accepterad i kommuner 

(Collin et al., 2009). Genom komponentavskrivning fördelas kostnaden jämt över 

nyttjandeperioden vilket minskar ryckiga resultat och därmed avspeglas den verkliga 

resursförbrukningen (Lind & Hellström, 2011). Resursfördelningen har en viktig roll i 

styrningen av en kommun vilket förenklas av komponentavskrivning när de förtroendevalda 

beslutar hur de ekonomiska resurserna ska fördelas mellan olika verksamheter och nämnder 

(SKL, 2007).  

 

Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski (2006) anser att de valmöjligheter som uppkommer 

vid principbaserade regelverk är ett aktuellt område som bör studeras vidare. Detta tyder på 

att det ämnet är av intressant att studera, vi har valt att specificera vår studie på införandet av 

komponentavskrivning som är ett aktuellt praktiskt exempel. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur väljer kommunerna att införa komponentavskrivning utifrån det principbaserade 

regelverket? Vilka bakomliggande faktorer påverkar deras val och vilka effekter får 

övergången till komponentavskrivning? 
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1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att skapa förståelse för hur olika kommuners beteende påverkas av 

den begränsade vägledningen som principbaserade regelverk ger när de ska övergå till 

komponentavskrivning. Syftet är även att belysa såväl de bakomliggande faktorer som styr 

valet som de svårigheter som övergången innebär. Studien ska även urskilja vilka effekter 

övergången ger upphov till. 

 

1.5 Avgränsningar 

De rekommendationer som RKK ger ut ska följas av såväl kommuner som landsting vilket 

innebär att även landsting ska tillämpa komponentavskrivning från och med år 2014. Vi har 

valt att avgränsa vår studie till att endast omfatta kommuner. 
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2. Metod 

I metodkapitlet presenteras den ansats som undersökningen antar, de metoder som används i 

studien samt vilka källor uppsatsen baseras på. Även kritik mot såväl valda källor som metod 

återfinns i avsnittet.  

2.1 Vetenskaplig metod 

Vi har valt att använda den kvalitativa ansatsen i vår undersökning vilket har gjorts med 

utgångspunkt i vår problemformulering (Bryman & Bell, 2011). När vi samlat in data från 

kommunerna har fokus legat på kvalité snarare än kvantitet. Vi har tolkat det insamlade 

underlaget som utgör grunden för slutsatserna. Vår studie ska förklara varför de valda 

kommunerna, som följer ett principbaserat regelverk, väljer ett visst tillvägagångssätt framför 

ett annat. Eftersom vi utöver att undersöka hur övergången skulle genomföras även ville lyfta 

fram bakomliggande faktorer och effekter av redovisningsvalen krävde studien djup och 

detaljerad data, vilket enligt Labuschagne (2003) motiverar en kvalitativ studie. Därigenom 

fick vi en tydlig bild av den relativt komplicerade övergången. Om vi istället använt en 

kvantitativ ansats, som fokuserar mer på kvantitet än kvalitet, hade samma förståelse inte 

kunnat uppnås och vår frågeställning skulle förbli obesvarad. Vi har i enlighet med den 

kvalitativa metoden inte haft några begränsningar, diskussionen har fritt flödat (Jacobsen, 

2002). Vikt har lagts på detaljer och på varje respondents åsikter och erfarenheter.  

 

Enligt Jacobsen (2002) är den kvalitativa ansatsen lämplig när studien är avsedd att ta reda på 

hur en given situation tolkas och förstås av olika människor. Vi har studerat hur kommunerna 

väljer att införa komponentavskrivning, i denna givna situation som uppkommit finns endast 

en mycket begränsad vägledning för hur övergången ska hanteras eftersom regelverket bygger 

på principer istället för strikta regler.  Det är kommunernas egna tolkningar som avgör hur 

införandet ska ske, detta är alltså individuellt för varje kommun. Syftet med studien är att 

besvara varför kommunerna gör som de gör, hur de gör är bara ett delmoment som vi vill ta 

reda på för att sedan kunna komma fram till varför de gör på detta sätt vilket också motiverar 

den kvalitativa ansatsen (Jacobsen, 2002). Eftersom större delen av övergången till 

komponentavskrivning ännu är en fråga för framtiden kunde vi inte ställa direkta frågor 

angående de effekter som övergången medför. 
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2.2 Datainsamling 

2.2.1 Urval 

Eftersom Sverige är uppdelat i 290 kommuner (SKL, 2013), var det omöjligt för oss att kunna 

genomföra kvalitativa intervjuer med varje enskild kommun varför vi valde ut ett litet antal av 

dessa. Jacobsen (2002) beskriver en studie där ett fåtal enheter väljs ut, vanligen mellan 

intervallet 5-10 stycken, denna kallas för en små-N-studie. I en studie med ett fåtal utvalda 

enheter kan varje enhet undersökas mer djupgående. En små-N-studie fokuserar på ett visst 

fenomen, i vårt fall kommunernas övergång till komponentavskrivning, och betonar att 

fenomenet alltid kan ses ur olika perspektiv. Genom att studera flera kommuner i olika stadier 

ges en mer ingående beskrivning. Vårt syfte var att skapa en djupare förståelse för varför 

kommunerna väljer ett visst tillvägagångssätt och vilka effekter detta ger, därför var denna 

studiemetod lämplig. Vi har därför valt att djupgående intervjua fem kommuner vilket är 

inom Jacobsens (2002) föreslagna intervall. Detta gav oss möjlighet att sätta oss in i varje 

kommuns enskilda situation och ta del av respondenternas egna uppfattningar och 

erfarenheter. 

 

Genom ett målinriktat urval av respondenter (Bryman, 2009), har vi valt att intervjua de 

kommuner som vi anser är mest lämpade för att kunna besvara vår frågeställning. Våra 

respondenter har haft olika positioner, gemensamt för dem är att de alla är högt uppsatta inom 

kommunens ekonomiavdelning. Kommunerna befinner sig idag i olika stadier av processen, 

det finns vissa som har börjat tillämpa komponentavskrivning redan innan det tydliga kravet 

började gälla (Lind & Hellström, 2011), och andra som inte ens har påbörjat arbetet än. Vi har 

genomfört fem djupgående intervjuer med kommuner som alla har kommit olika långt för att 

på så sätt få en djupare förståelse för vilka bakomliggande faktorer som styr kommunernas val 

av tillvägagångssätt och dess effekter. Om vi bara hade valt sådana som inte alls har börjat 

tillämpa komponentavskrivning än fanns en risk att den plan som de tagit fram i huvudsak 

baserades på hypoteser, vilka kanske inte skulle vara genomförbara i framtiden. Motiven till 

varför de väljer ett visst sätt skulle också kunna förändras vid ett senare tillfälle. Det ger helt 

enkelt inget garanterat tillvägagångssätt och kan heller inte förklara de bakomliggande 

faktorerna. När vi däremot har intervjuat kommuner som redan börjat tillämpa 

komponentavskrivning i viss skala kunde vi undersöka varför de valt som de gjort och få fram 

de verkliga bakomliggande faktorerna. När vi sedan intervjuade kommuner som inte kommit 
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så långt i införandeprocessen kunde vi se att de bakomliggande faktorerna och effekterna ofta 

var desamma.  

 

Som ett första steg för att hitta lämpliga respondenter skickade vi ut ett mail till alla Sveriges 

kommuner där vi bad dem att kortfattat svara på hur långt de har kommit i 

förändringsprocessen. Vi har inte sammanställt dessa svar i vår uppsats, utan har endast 

använt dem för att hitta ett fåtal respondenter som passar för vår studie, därmed använde vi 

oss av ett strategiskt urval (Bryman, 2011). Det var först efter denna urvalsprocess som vår 

kvalitativa undersökning till studien började. De kommuner vi valt är Mullsjö, Götene, 

Varberg, Borås samt Göteborg. I mailen från dessa framgick att Mullsjö endast befann sig i ett 

tidigt skede av planeringsfasen och att Göteborg i princip inte påbörjat någon planering alls.  

Götene, Varberg och Borås befann sig å andra sidan i ett tidigt skede av införandet. Innan vi 

skickade ut mailen hade vi satt upp målet att välja ut respondenter som hade kommit olika 

långt och var olika stora till antalet invånare. Vi ville helst också att de inte skulle ligga i 

direkt anknytning till varandra. Detta urval gjordes för att få en blandning i underlaget som 

skulle användas för att besvara vår forskningsfråga samt för att se om svaren skiljde sig 

beroende på ovan nämnda faktorer. Syftet med studien var att skapa förståelse för olika 

kommuners beteende, därför var det viktigt för oss att välja kommuner som hade lite olika 

förutsättningar. 

 

Vi valde medvetet bort vissa kommuner eftersom vi var tvungna att ta hänsyn till geografiskt 

avstånd då vi i största möjliga mån ville genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte. När vi 

fick svar från en lämplig respondent som var belägen mycket långt bort vägde vi för- och 

nackdelar, med antingen en telefonintervju eller att välja en annan respondent som vi hade 

möjlighet att träffa personligen, mot varandra. Vi bestämde oss ganska omgående för att välja 

de respondenter vi hade möjlighet att resa till. Tanken var att vi skulle genomföra alla fem 

intervjuer på plats, på grund av sjukdomsfall och därefter tidsbrist blev dock intervjun med 

Göteborg Stad via telefon. De kommuner vi besökte var Mullsjö, Götene, Varberg och Borås. 
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2.2.2 Intervjuer 

Som tidigare nämnts har vi i denna studie valt att använda oss av den kvalitativa ansatsen. 

Jacobsen (2002) menar att just denna är lämplig att använda i de fall ett fåtal enheter studeras 

på djupet, vilket är precis vad vi har gjort. Inom denna ansats är intervjuer det vanligaste 

tillvägagångssättet (Bryman & Bell, 2011), då erhålls insikt i den intervjuades uppfattningar 

och erfarenheter (Dalen, 2008). Vi har genomfört fem kvalitativa intervjuer där sammanlagt 

sju respondenter har deltagit. Varberg och Borås valde att representera kommunen med två 

respondenter för att säkerställa att bästa möjliga svar skulle ges. Vi upplevde att detta var 

mycket positivt eftersom respondenterna kunde komplettera varandras svar. Vid intervjuerna 

har enkla frågor ställts och besvarats med mycket utförliga svar. Vår undersökning präglas av 

en strävan att skapa förståelse angående kommunernas övergång till komponentavskrivning 

varför vi i största möjliga mån ville genomföra alla intervjuer på plats i de olika kommunerna. 

Tyvärr var detta inte genomförbart på en av de fem intervjuerna men genom en 

telefonintervju skapades ändå ett djupgående samtal mellan oss och respondenten. 

 

Genomgående för kvalitativa intervjuer är dess flexibilitet (Bell, 2006) vilket uppnåddes i 

samtliga intervjuer. Vi fick möjlighet att ställa anpassade följdfrågor och intervjuerna blev 

mer personliga. Trots att den genomförda telefonintervjun gav goda resultat upplevde vi ändå 

en viss skillnad mellan denna och de övriga platsintervjuerna. Kroppsspråk och känslor blev 

svårt att läsa av vilket gjorde att det blev svårare att fördjupa sig i svaren på liknande sätt som 

vid övriga intervjuer. Detta visade sig även genom att telefonintervjun blev något kortare än 

platsintervjuerna. En nackdel med kvalitativ intervjumetod är att det är mycket tidskrävande 

(Bell, 2006), såväl förberedelser, restid, genomförande och efterarbete har vi beaktat vid varje 

intervjutillfälle. De data vi samlade var mycket omfattande men innehöll mycket användbar 

information vilket kännetecknar kvalitativa intervjuer (Trost, 2005). De mest intressanta data 

kom fram genom en tidskrävande bearbetning där nya perspektiv framkom som inte direkt 

belysts under intervjuerna.  

 

Ett begrepp som ofta diskuteras i dessa sammanhang är standardisering (Trost, 2005). Våra 

intervjuer har haft en mycket låg grad av standardisering, vi har haft vissa övergripande 

områden som vi berörde under varje intervju, men exakta frågor och ordningen på dessa var 

unik för varje intervju. Detta berodde dels på att våra intervjuobjekt befann sig i olika stadier 
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av förändringsprocessen och dels för att de på grund av det principbaserade systemet haft 

möjlighet att agera på skilda sätt utifrån egen kunskap och erfarenhet. Ytterligare orsaker till 

varför vi valde att hålla låg standardisering var för att vi inte ville styra respondenterna åt ett 

visst håll och därmed riskera att gå miste om respondenternas egna uppfattningar. Dessutom 

kan låg standardisering kan bidra till att nya synsätt kan uppkomma, som vi själva inte hade 

tänkt på. Detta karaktäriserar en sådan semistrukturerad intervju som vi har genomfört där 

stor vikt har lagts på flexibilitet (Bryman, 2009).  

 

Intervjuobjektens förutsättningar var alltså inte exakt likadana och valfriheten som 

kommunerna ges motiverade en viss flexibilitet vid frågeställandet. I vissa fall var det frågan 

om hur kommunen har genomfört förändringen, och i andra fall hur kommunen planerar att 

genomföra övergången. Utifrån detta genomförde vi kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. 

 

2.3 Etiska aspekter 

Vid varje intervjutillfälle har vi beaktat Vetenskaprådets (2002) fyra huvudkrav rörande 

forskningsetiska principer, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet: Före intervjuerna hade vi kontakt med respondenterna och informerade 

om vår studie och dess syfte. De utvalda respondenterna meddelades även om att deltagandet 

var frivilligt och att den insamlade informationen endast skulle användas i vår studie. 

Samtyckeskravet: Samtliga respondenter gav såväl före som efter intervjuerna samtycke till 

att medverka.  Efter att första klartecknet gavs bad vi även om tillåtelse till ljudupptagning i 

samband med intervjuerna vilket samtliga respondenter godkände. 

Konfidentialitetskravet: För att ge respondenterna en hög grad av säkerhet har de insamlade 

data förvarats så att obehöriga inte kan ta del av dem. Dock är vare sig kommunerna eller 

namnen på respondenterna anonyma. Detta har samband med att kommunsverige bedrivs på 

ett mycket öppet sätt där även respondenterna själva upplever att det inte finns något att dölja, 

därför fanns inget behov från respondenternas sida av att vara anonyma i studien. 
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Nyttjandekravet: Vi har endast använt det insamlade materialet från intervjuerna till att 

besvara vår frågeställning och uppfylla vårt syfte. De inspelade intervjuerna har raderats efter 

att transkribering skett.  

 

2.4 Analys 

Till studien insamlades en mängd olika kvalitativa data genom intervjuerna. För att all dessa 

data skulle bli användbara för vårt syfte behövde uppgifterna förvandlas till resultat 

(Jacobsen, 2002).  Vi sammanfattade all data till kortfattade uttalanden som bestod av den 

mest relevanta och intressanta informationen. En analys kan jämföras med ett pussel som ska 

monteras ihop, däremot kan det inte slutföras om bitar saknas eller är trasiga. Likaså kan 

forskningsresultatet inte ge en fullständig bild om delar av data är ofullständiga eller partiska 

(LeCompte, 2000). Eftersom vi genomförde intervjun med Mullsjö kommun allra först var det 

vissa områden som framkom under senare intervjuer som vi inte hade reflekterat över 

tidigare. För att ta reda på hur Mullsjö kommun ställde sig i dessa frågor hade vi en kort 

kompletterande telefonintervju vilket gjorde ”pusslet” fullständigt. 

 

I analysen har underlaget från de genomförda intervjuerna jämförts med den teoretiska 

referensramen. När vi analyserade utgick vi från vårt empiriska material och ställde detta i 

förhållande till teorins antaganden. Vi delade upp analysprocessen i tre delar enligt Jacobsens 

(2002) modell. Det första steget benämns ”beskrivning”, det innebar att vi undersökte vår 

insamlade data mycket noggrant och fick fram så kallade tjocka beskrivningar. Vår insamlade 

data var mycket omfattande men vi fick en bra överblick över materialet och kunde urskilja 

viktiga detaljer genom att transkribera de inspelade intervjuerna och sedan noggrant läsa 

igenom dessa. Nästa steg i analysprocessen kallas ”systematisering och kategorisering”. Vi 

reducerade de tjocka beskrivningarna, bland annat genom att dela in materialet i rubrikerna: 

Komponentavskrivning och Principbaserad redovisning samt öppenhet inom kommuner där vi 

belyste de viktigaste data inom varje kategori. Detta gjorde vi för att förenkla 

överskådligheten av våra data samt för att öka jämförbarheten mellan intervjuobjekten. 

Slutligen genomfördes det sista steget, ”kombination”, först då kunde vi utifrån våra data 

tolka och jämföra materialet och utifrån detta sammanställa ett resultat. Genom de kvalitativa 
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intervjuerna fick vi in en stor mängd material vilket alltså reducerades genom denna 

analysprocess (Jacobsen, 2002). 

 

2.5 Metodkritik 

All data som vi samlat in har kritiskt granskats för att vi skulle kunna avgöra om den var 

tillförlitlig och giltig (Bell, 2006). Vi har som ovan nämnts använt oss av den kvalitativa 

metoden, denna har kritiserats av Bryman (2009). Han anser att den är alldeles för subjektiv 

eftersom undersökningen ofta färgas av forskarens egna tolkningar av vad som är 

betydelsefullt, därför gjorde vi vårt yttersta för att förhindra detta. För att undvika ouppriktiga 

svar ställde vi heller inte några ledande frågor, vikten av detta poängteras av Björklund och 

Paulsson (2012). Även här finns det annars risk för att våra egna uppfattningar styr 

respondenternas svar i en viss riktning, som kanske inte överensstämmer med respondentens 

verkliga uppfattningar. Respondenten kan fritt uttrycka sina åsikter och erfarenheter utifrån 

deras egna kunskaper vilket enligt Stenbacka (2001) ökar tillförlitligheten. 

 

2.5.1 Trovärdighet  

Jacobsen (2002) delar in trovärdigheten i en extern del och en intern del. Den externa 

trovärdigheten behandlar till vilken grad resultaten kan generaliseras. En nackdel med just vår 

valda ansats är att forskningsresultatets användningsområde är begränsat eftersom det är 

mycket svårt att generalisera till andra miljöer än respondenternas (Bryman, 2009). 

Möjligheten att genomföra kvalitativa intervjuer med alla 290 kommuner fanns inte. Dock 

anser Jacobsen (2002) att syftet med kvalitativa metoder är att skapa förståelse för ett visst 

fenomen, istället för att generalisera, vilket är precis vad vi har gjort. För att inte endast 

”skrapa på ytan”, har vi begränsat oss till ett fåtal objekt för att därigenom få en djupare 

förståelse för fenomenet. Vårt fokus låg på att noggrant genomföra ett fåtal, djupgående 

intervjuer för att skapa förståelse för vilka bakomliggande faktorer som påverkar varför våra 

valda intervjuobjekt agerar på ett visst sätt och vilka effekter som uppkommer på grund av 

detta.  

 



13 
 

Då vi valde att intervjua fem kommuner av totalt 290 möjliga är vi medvetna om att det är 

svårt att generalisera vårt resultat men detta var heller inte avsikten med vår undersökning. 

Dock påvisar resultatet att kommuner överlag inspireras av och samarbetar med varandra 

varför vårt resultat bör gå att tillämpa även inom andra kommuner. Även om den offentliga 

och den privata sektorn liknar varandra allt mer (Bergevärn et al., 1995; Lind & Hellström, 

2011) så har de fortfarande olika förutsättningar, till exempel är kommuner inte utsatta för 

konkurrens på samma sätt som ett privat företag, därför är vår studie begränsad till 

kommuner. Som nämnt tidigare har vi intervjuat kommuner som befinner sig i olika stadier av 

införandeprocessen, detta i kombination med att de befinner sig på olika geografiska områden 

samt är olika stora, ökar trovärdigheten eftersom vi får olika synvinklar på samma fenomen.  

 

Den interna trovärdigheten undersöker om det finns en överensstämmelse mellan gjorda 

observationer och resultatet som studien utmynnar i (Bryman & Bell 2011). Vi har i huvudsak 

ställt frågor som börjar med ordet ”hur” och ”varför”, för att undvika korta svar och kunna 

ställa väsentliga följdfrågor. Målet var att få fram berättelser utifrån intervjuobjektens egna 

erfarenheter där vi fokuserade våra frågor på bakomliggande orsaker till varför ett visst 

tillvägagångssätt har valts/ska väljas. En del av frågorna utformades efter vår valda teori. En 

fråga som vi ställde till de flesta som var kopplad till denna teori är vad de har för relationer 

till andra kommuner och hur mycket de diskuterar och inspireras av varandra. Därefter kunde 

vi förankra vår empiri i teorin. Vi har givetvis även utgått från den information och de olika 

begrepp vi beskriver i den teoretiska referensramen när frågorna utformades. 

 

För att återge respondenternas svar korrekt har vi valt att spela in alla intervjuerna och sedan 

transkriberat materialet ordagrant. Vi har som tidigare nämnts i möjligaste utsträckning valt 

att genomföra besöksintervjuer för att undvika eventuella missförstånd som annars kan 

uppkomma. 

 

2.5.2 Tillförlitlighet 

Det är svårt att uppnå tillförlitlighet inom kvalitativ forskning eftersom det inte går att 

återskapa en social miljö (Bryman, 2009). Det handlar om hur tillförlitlig de empiriska data är 

(Jacobsen, 2002) samt om studiens resultat blir detsamma om den skulle genomföras på nytt 

(Bryman & Bell, 2011). I vårt fall är det till viss del frågan om ett hypotetiskt resonemang 
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eftersom de inte ännu vet exakt hur de gamla anläggningstillgångarna ska hanteras. Om 

samma studie skulle genomföras om ett par år kommer resultatet förmodligen bli detsamma i 

frågan om öppenheten mellan kommunerna. Det som kan komma att skilja sig åt är hur de 

gamla anläggningstillgångarna faktiskt har hanterats och att nya effekter av detta som vi inte 

idag kan förutse har uppkommit. 

 

2.6 Källkritik 

Studiens ramverk bygger delvis på vetenskapliga artiklar som är klassificerade som ”peer-

reviewed”. Artiklarna är alltså skrivna av forskare och dessutom granskade och godkända 

vilket ger en hög tillförlitlighet. För just vår specifika fråga fanns inga vetenskapliga studier. 

Vår grund består av vetenskapliga studier om redovisningsval vid principbaserade regelverk. 

Vi har sedan riktat in oss på den praktiska frågan angående övergången till 

komponentavskrivning inom kommunal redovisning där vi haft stor nytta av boken 

”Komponentavskrivning inom kommuner och landsting” av Lind och Hellström (2011). Då 

denna snarare är en praktisk beskrivning av ett problem är den inte granskad på samma 

kvalitetsnivå som de vetenskapliga artiklarna vilket vi har haft i åtanke. Något som vi 

uppmärksammade var att alla fem intervjuade kommuner använde denna bok i sitt arbete 

gällande övergången vilket vi anser påvisar dess användbarhet. Utöver dessa källor har vi 

även använt annan litteratur och material som publicerats av RKR. 
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel beskrivs de områden, teorier och begrepp som är viktiga för studien. 

Kapitlet inleds med en presentation av den institutionella teorin och avslutas med för studien 

aktuella begrepp och områden. 

3.1 Redovisningsteori 

Det finns många olika typer av redovisningsteorier, dock finns det ingen teori som kan 

förklara hela redovisningens utformning (Watts & Zimmerman, 1979). Enligt Deegan och 

Unerman (2011) anser en del forskare att redovisningens grundläggande roll är att förklara 

och förutse vissa fenomen som kan uppkomma inom redovisning. Teorier kan till exempel 

användas för att förklara varför redovisare väljer att tillämpa en viss redovisningsmetod. 

Falkman och Tagesson (2008) menar att institutionell teori är en huvudteori som kan 

användas för att förklara redovisningspraxis samt redovisningsval. Denna kan användas för att 

förklara redovisningsval i den kommunala sektorn.  

 

3.1.1 Institutionell teori 

Den institutionella teorin anses vara speciellt användbar för att förklara 

redovisningsbeteenden inom den kommunala sektorn (Falkman & Tagesson, 2008). Den 

behandlar organisationsförändringar och är indelad i följande tre grenar; nyinstitutionell teori, 

tidig institutionell teori och nyinstitutionell sociologi. Samtliga tre har utgångspunkt i och 

fokuserar på institutioner och institutionell förändring (Burns & Scapens, 2000). Det som 

skiljer dem åt är att de har olika grundantaganden. Den gren som är mest användbar för att 

förstå förändringar inom organisationer och redovisningspraxis är den tidiga institutionella 

teorin (Burns & Scapens, 2000). Denna är därför är den mest lämpade för vår studie eftersom 

vi vill förklara kommunernas beteende i förändringsprocessen till komponentavskrivning. 

  

Den tidiga institutionella teorin lägger fokus på de interna processerna för att 

förändringsprocessen ska kunna förstås. Enligt Scapens (1994) krävs det praktiska studier för 

att kunna skapa denna förståelse för förändringar, varför vi ska studera kommunernas 

praktiska redovisning. Med hjälp av den tidiga institutionella teorin ska vi skapa förståelse för 

hur de beter sig när det explicita kravet införts i RKR:s rekommendationer. Den tidiga 

institutionella teorin kan i sin tur delas in ytterligare tre pelare, den reglerande, den normativa 
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och den kognitiva pelaren, som tillsammans eller ensamma kan påverka och förklara 

redovisares beteende (Scott, 2008).  

 

Den reglerande pelaren innebär att redovisarnas beteende styrs av lagar och regler. För att få 

förståelse för förändringar som sker inom organisationernas redovisning är det viktigt att 

beakta och ha förståelse för hur dessa lagar och regler efterföljs och förändras. Den tidiga 

institutionella teorin definierar regler som ett formellt accepterat sätt att utföra saker och ting 

på (Burns & Scapens, 2000). Enligt denna pelare beskrivs en redovisningsförändring som en 

process som utgår från dessa lagar och regler (Scapens, 2006). Såväl individer som 

organisationer måste anpassa sig till andra individer och organisationers påverkan, oavsett om 

denna är informell eller formell (DiMaggio & Powell, 1983). För kommuner är det RKR och 

LKR som ska efterföljas (RKR, 2013a). Genom RKR:s förtydligande angående 

komponentavskrivning ställs ett explicit krav på att kommunerna måste dela upp sina 

tillgångar i komponenter.  

 

Den normativa pelaren består av normer och värderingar. Den behandlar omgivningens 

förväntningar på hur de ska bete sig utan att dessa beteenden styrs av tvingande lagar och 

regler. Den tidiga institutionella teorin menar att institutioner innehåller olika antaganden som 

tas för givna om hur saker ska utföras. Dessa antaganden formar normer och värderingar och 

bestämmer värdet av den mänskliga aktivitet som pågår i institutionerna (Burns & Scapens, 

2000). En institution uppkommer från sociala behov och andra påtryckningar, detta skapar 

normer för hur olika individer ska bete sig i organisationen (Guerreiro et al., 2006). Normerna 

i sin tur skapar rutiner i det dagliga beteendet och detta utgör gruppens gemensamma 

agerande. Rutinerna blir allt vanligare i organisationens vanor och seder ju fler gånger de 

upprepas, på detta vis skapas till slut institutioner i företaget som är baserade på 

omgivningens förväntningar (Burns & Scapens, 2000). Redovisningspraxis ses inom den 

tidiga institutionella teorin som institutionaliserade rutiner (Scapens, 1994). 

 

Slutligen innebär den kognitiva pelaren att organisationerna försöker efterlikna varandra för 

att på så sätt veta hur de ska bete sig i olika sammanhang. Gemensamma regler, språk och 

förebilder karaktäriserar denna pelare vilket i sin tur skapar ett kognitivt mönster (Scott, 
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2008). Redovisningsförändringar sker oftast långsamt vilket kan förklaras utifrån den 

kognitiva pelaren. Aktörerna väntar gärna på att någon annan aktör ska genomföra 

förändringen först så att de sedan kan härma denna. Pelaren anser att detta är rationellt för att 

underlätta förändringsprocessen och anpassningen till en ny redovisningsstandard eftersom en 

viss del av förarbetet redan är gjort (Falkman & Tagesson, 2008).  

 

Den tidiga institutionella teorin förklarar att organisationer tenderar att närma sig varandra i 

struktur och tillvägagångssätt, de efterliknar och inspireras av varandra. Det är institutionella 

påtryckningar som får organisationer att närma sig varandra. De härmar även varandra i syfte 

att uppnå legitimitet (Seo & Creed, 2002). En vanligt förekommande term inom den tidiga 

institutionella teorin är att ”Alla andra gör på detta viset”, detta kan leda till att 

beslutsfattandet inte blir ifrågasatt och att andra alternativ inte beaktas (Oliver, 1997). 

Organisationer ställs ibland inför komplexa situationer där osäkerhet angående hur de ska 

agera kan uppkomma, ofta upplevs situationerna vara svårare än de egentligen är. För att 

hantera osäkerheten tenderar organisationer att göra likadant som andra aktörer gjort tidigare 

när de befunnit sig i samma situation, oftast sådana aktörer som organisationen i fråga 

upplever som pålitliga eller framgångsrika i något hänseende (DiMaggio & Powell, 1983). Vi 

har haft samtliga tre ovan nämnda pelare i beaktning vid analysen men den empiri vi fått in 

visade sig mest lämpad att ställas mot den kognitiva pelaren varför huvudfokus har lagts på 

denna. 

 

Den institutionella teorin, och där inräknat den tidiga institutionella grenen, har till viss del 

ifrågasatts. En del forskare menar att den inte beaktar vissa externa faktorer, exempelvis 

motsättningar och tillit som kan uppkomma när organisationen ska institutionaliseras. Sociala, 

politiska och ekonomiska frågor kan också påverka organisationen vilket teorin inte heller tar 

hänsyn till (Arroyo, 2012). 

 

3.2 Principbaserad redovisning 

Eftersom alla regler bygger på principer som i sin tur är mer eller mindre regelbaserade så 

finns det egentligen ingen redovisning som är bara regelbaserad eller bara principbaserad 

(Nelson, 2003). Nelson (2003) har genomfört en studie där resultatet visade att en balans 
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måste hittas mellan antalet regler och antalet principer för att redovisningsvalen ska avspegla 

verkligheten på bästa sätt. Ett principbaserat regelverk består av standarder med mycket liten 

vägledning (Bradbury & Schröder, 2011), därför ställs stora krav på yrkesmässiga tolkningar 

och bedömningar (Schipper, 2003). Maines et al. (2003) anser att valmöjligheten i ett 

principbaserat system får aktörerna att välja det alternativ som ger en mest rättvisande bild. 

Kritiker menar att den stora valmöjlighet som ges i ett system som byggs på principer skapar 

en risk för minskad jämförbarhet om organisationerna väljer att redovisa på helt olika sätt. 

Risken minskar dock genom välutbildad personal, de gör professionella bedömningar som 

ofta liknar varandra eftersom de tillämpar samma goda omdöme. Detta beteende minskar 

mångfalden (Collins et al., 2012). 

 

Efter flertalet redovisningsskandaler har utvecklingen gått från regelbaserade system till 

principbaserade system (Kershaw, 2005). När den omtalade Enron-kraschen ägt rum 

publicerade SEC en studie som rekommenderade att standarder på en principbaserad basis 

skulle utvecklas. Rekommendationen fick stöd av andra tillsynsorgan (Dennis, 2008). FASB 

ansåg bland annat att det var nödvändigt att införa en principbaserad strategi i 

redovisningsstandarderna för att förbättra kvaliteten och öppenheten i USA:s finansiella 

redovisning och rapportering. Även IFAC:s dåvarande president, Graham Ward, sade att 

experter inom redovisnings- och revisionsyrken i EU ansåg att en principbaserad metod är rätt 

strategi. Dennis (2008) kom fram till att det finns en enighet om att redovisningsstandarder 

som är principbaserade är en lösning på problemet med dålig finansiell rapportering. 

 

Det har gjorts tidigare studier där valmöjligheten som uppkommer vid principbaserade 

regelverk har undersöks. Det har då fastställts att olika effekter uppkommer vid vissa 

redovisningsval, beroende om det är ett principbaserat system eller ej. Ett exempel på detta är 

en studie genomförd av Collins et al. (2012) i vilken de undersökte kopplingen mellan 

principbaserade regelverk och hur organisationer väljer att klassificera sina leasingavtal. De 

fann starka bevis för att organisationer som följer ett principbaserat regelverk är mindre 

benägna att klassificera sina leasingavtal som operationella. Detta visar att mönster kan 

urskiljas i tillvägagångssättet när organisationer följer ett principbaserat regelverk. Det tyder 

på att det är intressant att studera olika redovisares beteende för att finna vilka faktorer som 

påverkar redovisarens val och varför ett visst val görs. 
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Redovisares beteende i situationer där principbaserade system råder har också undersökts av 

bland annat Agoglia (2011). Han kom i sin studie fram till att redovisare är mer benägna att 

acceptera och följa rekommendationer utan att ifrågasätta dessa om de är principbaserade 

istället för regelbaserade.  Även Jermakowicz och Gornik-Tomascewski (2006) har 

genomförde en studie inom området, de anser att de valmöjligheter som uppkommer vid 

principbaserade regelverk är ett aktuellt område som bör studeras vidare. 

 

3.3 Öppenhet inom kommunal redovisning 

Under de senaste årtiondena har en stor förändring skett av den offentliga sektorns 

redovisning som inneburit att skillnaderna mellan privat och offentlig redovisning har minskat 

(Lind & Hellström, 2011).   Tidigare använde den offentliga sektorn egna 

redovisningsmodeller som var anpassade just efter denna sektor. Idag följer såväl privat som 

offentlig sektor samma redovisningsmodell där redovisningen följer bokföringsmässiga 

grunder, det finns således en harmonisering mellan samhällssektorernas externredovisning 

(Falkman & Orrbeck, 2001). Christiaens (2002) är kritisk till efterföljandet av den privata 

sektorns redovisningsmodell och menar att detta i kombination med att ett tydligt ramverk för 

den offentliga redovisningen saknas, snarare skapar problem än löser dem. Även Aiken och 

McCrae (1992) ifrågasätter tillämpandet av den privata sektorns redovisningsmodell på 

organisationer som befinner sig på icke konkurrensutsatta marknader.  

 

Principen om öppenhet är en särskilt viktig princip för god redovisning inom den kommunala 

sektorn (Brorström et al., 2008). Jämfört med andra typer av organisationer ställs ett högre 

krav på öppenhet och transparens på kommunernas redovisning, hur resurser fördelas och 

används ska visas öppet och redovisningen ska finnas tillgänglig och vara begriplig. Det finns 

i princip inga begränsningar för öppenheten. Mellan kommuner råder ingen konkurrens eller 

andra omständigheter som motiverar en begränsad öppenhet och i varje situation ska det val 

som innebär störst öppenhet göras (Falkman & Orrbeck, 2001). 

 

3.4 Avskrivningar 

En avskrivning är ett sätt att planmässigt fördela det avskrivningsbara beloppet på en 

anläggningstillgång över den tid tillgången nyttjas i verksamheten (Muthupandian, 2009). 
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Alla anläggningstillgångar som används i verksamheten blir utslitna och omoderna, därför ska 

användningen av tillgången räknas ut för varje år för att sedan kostnadsföras. Kostnaderna ska 

i sin tur matcha intäkterna som anläggningstillgången genererar (Grönlund et al., 2008). Det 

sker alltså en periodisering av anskaffningsutgiften över tillgångens nyttjandeperiod. När 

anläggningstillgångens nyttjandeperiod är slut ska även anskaffningsvärdet vara minskat till 

noll genom de årliga avskrivningarna som gjorts (Nordlund, 2010). 

 

3.4.1 Komponentavskrivning 

Vissa typer av materiella anläggningstillgångar består av separata komponenter med olika 

nyttjandeperioder som ska skrivas av var för sig beroende på hur lång nyttjandeperiod de 

enskilda komponenterna har. En organisation ska fördela den materiella 

anläggningstillgångens anskaffningsvärde på varje betydande del av tillgången för att sedan 

kunna skriva av varje del separat (Stárová & Cermáková, 2010), trots att förvärvet av 

tillgången gjordes som en enda enhet. Muthupandian (2009) exemplifierar fallet med ett 

flygplan, där själva flygplanskroppen kanske har en livslängd på 30 år medan flygplanssäten 

och interiören endast håller i fem år. Detta motiverar en annan typ av avskrivning där 

flygplanet delas upp i olika komponenter beroende på dess nyttjandeperiod och hur stort värde 

komponenten har i förhållande till hela enheten. Det kallas komponentavskrivning vilket 

anses vara den avskrivningsmetod som visar den mest rättvisande bilden av organisationen 

(Stárová & Cermáková, 2010). 

 

Gränsdragningen mellan vad som är en investering och underhåll kommer dock att förändras 

eftersom utgifterna som tidigare räknats som underhåll och då kostnadsförts direkt, istället 

aktiveras (SABO, 2012). Komponentavskrivning håller på att införas i kommuner. Eftersom 

uppskrivning inom kommunal redovisning är begränsad enligt LKR faller det sig naturligt att 

anläggningstillgångarnas värde som finns före övergången aldrig kommer att vara detsamma 

som om komponentavskrivning hade tillämpats redan från start (RKR, 2013a). 

 

En fördel med komponentavskrivning är att hanteringen av underhåll och renovering av 

anläggningstillgångarna blir tydligare (Lind & Bejrum, 2002). Enligt Lind och Hellström 

(2011) finns det dels ett principiellt skäl och dels ett pragmatiskt skäl till varför 
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komponentavskrivning införs. Det principiella skälet innebär att komponentavskrivning visar 

en mer rättvisande bild av både kostnadsfördelningen och storleken av kapitaltillgångarna 

över perioden. Även Stárová och Cermáková (2010) menar att det bokförda värdet bättre 

speglar anläggningstillgångens faktiska standard vilket gör att en mer rättvisande bild ges. Det 

pragmatiska skälet blir aktuellt i de fall en organisation står inför en situation där stora 

underhållsarbeten krävs. För att inte visa stora underskott blir det då mer fördelaktigt att 

tillämpa komponentavskrivning än att omedelbart kostnadsföra underhållsarbetet (Lind & 

Hellström, 2011). 

 

Den klassiska avskrivningsmodellen har tidigare gjort att resultatet fått stora toppar och dalar. 

Genom komponentavskrivning undviks detta ryckiga resultat eftersom kostnaden fördelas 

jämt över nyttjandeperioden (Lind & Hellström, 2011) och dessutom blir hanteringen av 

underhåll och renovering av anläggningstillgångarna tydligare (Lind & Bejrum, 2002). Den 

vanliga avskrivningsmodellen med ojämnt resultat försvårade resursfördelningen, denna 

kommer nu underlättas för kommunerna i samband med bytet till komponentavskrivning.  

 

Baksidan med komponentavskrivning är bland annat att det medför extra administrativt arbete 

och kostnader (Lind & Bejrum, 2002) samt att risken finns att det blir lite väl många 

komponenter och därmed ett stort antal avskrivningsplaner att hålla reda på (Hellman et al., 

2011). Det kan även krävas många subjektiva bedömningar eftersom någon självklar 

uppdelningsstrategi saknas (Lind & Hellström, 2011). 

 

3.4.2 Hur införs komponentavskrivning? 

En viktig utgångspunkt inför övergången är att ha en rimlig ingångsbalans att utgå ifrån. Det 

är relativt enkelt i de fall verksamheten består av ett fåtal tillgångar. Finns det däremot många 

anläggningstillgångar där mycket underhåll, reparationsarbete och investeringar har gjorts 

under tidigare år, krävs ofta att en schablonmässig uträkning görs för att få fram 

ingångsbalansen (Sjölander, 2013). 
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Då det finns olika tillvägagångssätt för att implementera komponentavskrivning är nästa steg i 

införandeprocessen att välja ett av dessa som ska användas. Tillvägagångssätten skiljer sig åt 

på så sätt att antingen införs komponentavskrivning endast på nyinvesteringar eller så övergår 

organisationen till komponentavskrivning på alla enheter, oavsett när de är införskaffade. 

Lind och Hellström (2011) menar att det finns fyra övergripande huvudvarianter för 

införandet av den nya avskrivningsmodellen: 

Variant 1: Alla enheter delas upp i komponenter och skrivs av separat direkt vid införandet. 

Detta innebär stora kraftansträngningar då hela beståndet ska genomgå förändring under 

samma period och är därför inte så vanligt förekommande. 

Variant 2: Komponentavskrivning tillämpas endast för nyinvesteringar. Detta faller sig 

naturligt som den minst komplicerade varianten, nackdelen är att organisationen måste 

använda sig av dubbla system tills de tidigare anläggningstillgångarna är helt avskrivna vilket 

vanligen sker under en längre period. 

Variant 3: Komponentavskrivning börjar användas då en anläggningstillgång genomgår en 

större upprustning. En fördel är att upprustningen som helhet är att betraktas som en 

investering, organisationen undviker diskussion om vad som är underhåll och vad som räknas 

som en investering. 

Variant 4: Komponentavskrivning börjar tillämpas på enskilda komponenter när dessa byts 

ut, till exempel då taket byts på en fastighet så betraktas denna del som en komponent medan 

resten av fastigheten fortfarande skrivs av som en enhet med annan nyttjandeperiod. 

 

En stor skillnad mellan införandet av komponentavskrivning i kommuner och i företag är att 

det krävs en politisk process för att få den nya avskrivningsmodellen begriplig och accepterad 

i kommuner. Införandet skapar konsekvenser i budgetutformningen eftersom 

komponentavskrivningsmodellen leder till mer investeringar och mindre underhåll varför 

medel vanligtvis måste flyttas från underhållsbudget till investeringsbudget (Lind & 

Hellström, 2011).  

 

I det preliminära yttrandet visas två typer av situationer som kan uppkomma när 

komponentavskrivning ska införas och hur dessa kan tänkas behandlas. Exemplen är just 
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exempel och endast allmänt formulerade sådana som ska ge viss vägledning (RKR, 2013a). 

Det första exemplet behandlar situationen då kommunerna har gjort för stora avskrivningar på 

de inventarier de redan har. Med detta menas att en större avskrivning har skett på grund av 

att de behandlade anläggningstillgången som en enhet istället för att dela upp den i olika 

komponenter som de hädanefter ska göra. Nyttjandeperioden avspeglas då på ett mer verkligt 

sätt eftersom varje komponent får en egen nyttjandeperiod istället för att en schablonmässig 

uträkning ska bestämmas på hela tillgången. Det första som måste göras är att enheten ska 

delas upp i olika komponenter efter deras nyttjandeperioder så att de därefter kan skrivas av 

separat. De för stora avskrivningar som gjorts kan inte utgöra underlag för en uppskrivning 

och därför blir övergången framåtriktad och de felaktiga avskrivningarna måste hänföras till 

en av komponenterna.  

 

Det andra exemplet ger vägledning i de fall kommunerna har gjort för små avskrivningar 

varje år jämfört med om komponentavskrivning skulle ha tillämpats från början. Även här är 

första steget uppdelning efter nyttjandeperiod som nämnts ovan. På samma sätt som att 

avskrivningsskillnaderna i ovan nämnda fall inte  utgjorde underlag för en uppskrivning, utgör 

detta heller inte underlag för en nedskrivning. De för små avskrivningarna betraktas som ett 

systematiskt fel och ska därför rättas retroaktivt i de första finansiella rapporterna efter att 

felet upptäckts i enlighet med RKR 14.1 (RKR, 2013a). 

 

Efter att kommunerna har valt tillvägagångssätt ska en bedömning och uppdelning göras för 

vad som utgör en betydande komponent (Sjölander, 2013). Först krävs en genomgång av de 

anläggningstillgångar som redan finns i verksamheten, hänsyn tas då till historisk data och 

utifrån detta kan det uppskattas vad som utgör en komponent och dess nyttjandeperiod 

(DeFelice, 2010). Det är upp till organisationen att bedöma vilka system- och 

processförändringar som krävs. Efter att de huvudsakliga komponenterna har identifierats 

föreslår Vascu (2012) att organisationen ska genomföra uppdelningen i tre steg. Det första 

steget innebär att det värde som kvarstår efter att de huvudsakliga komponenterna har brutits 

ut tillsammans bildar en residualpost som utgör en egen komponent. Nästa steg är att 

identifiera och uppskatta värdet av de uppdelade komponenterna samt bestämma deras 

nyttjandeperioder. Slutligen ska resultatet av den nya avskrivningsmodellen i förhållande till 

nedlagda resurser utvärderas (Vascu, 2012). Nordlund (2004) menar att införande av 
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komponentavskrivning ställer krav på organisationens hantering av den mängd information 

som redovisning av komponenter skapar. För att reducera kostnaderna bör organisationen 

definiera vad som endast är bra att ha i förhållande till vad som krävs vid övergången. Som ett 

exempel ska dokumentationen vara korrekt och möjlig att granska, då krävs det ett väl 

fungerande datasystem (DeFelice, 2010). Ett ekonomisystem som inte behärskar 

komponentuppdelningen försvårar övergången i mycket hög grad. 

 

3.5 Analysmodell 

Nedan har en analysmodell skapats för att öka förståelsen för hur analysprocessen har utförts. 

Ur den institutionella teorin har vi valt att använda en av tre grenar, nämligen den tidiga 

institutionella teorin. Denna har använts för att förstå varför kommunerna gör på ett visst sätt 

inom våra två huvudområden som återfinns i mitten av modellen. Detta har sedan ställts mot 

empirin som används för att ta reda på hur verkligheten ser ut. Detta har i sin tur lett fram till 

studiens slutsatser. 
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4. Empiri 

Resultatet av våra intervjuer presenteras i följande kapitel. Respondenternas svar redovisas 

separat för att ge en tydlig bild av respektive kommun. 

4.1 Mullsjö kommun 

Mullsjö ligger i Västergötland på gränsen till Småland men tillhör Jönköpings län, 

kommunen har drygt 7000 invånare. Vi har genomfört en platsintervju med ekonomichef Jan 

Österberg  

4.1.1 Komponentavskrivning 

Mullsjö kommun är i planeringsfasen vad gäller komponentavskrivning på fastigheter, de 

kommer under året att börja dela upp dem i komponenter. Detta gäller främst nyinvesteringar 

och även till viss del sådana fastigheter som investerades i året innan. För att kunna urskilja de 

olika komponenterna kommer de ta hjälp av experter inom området, till exempel SABO och 

Riksbyggen. Störst fokus läggs på nyinvesteringar, det är ännu inte bestämt hur de gamla 

investeringarna ska hanteras. Jan menar på att detta faller sig ganska naturligt eftersom det är 

relativt enkelt att dela upp nyinvesteringarna i komponenter direkt, utmaningen är att 

bestämma sig för vad som utgör en komponent och hur pass ingående uppdelningen ska vara. 

 

Han tror vidare att det är osäkerheten och arbetsbördan med de gamla anläggningstillgångarna 

som är orsaken till att många väljer att bara börja tillämpa komponentavskrivning på 

nyinvesteringar. Ytterligare ett motiv till att endast innefatta nyinvesteringar är för att de inte 

påverkar resultatet bakåt. Om komponentavskrivning börjar tillämpas på de gamla 

anläggningstillgångarna finns risken att det kan bli en negativ påverkan av resultaträkningen. 

Jan menar att detta kan ge en motsatt effekt av komponentavskrivningens faktiska syfte, att ge 

en rättvisande bild. Något som försvårar arbetet ytterligare är att få ekonomisystem stödjer 

komponentavskrivning fullt ut, respondenten menar på att kommunerna inte kan byta 

ekonomisystem hur som helst. 

 

Mullsjö kommun har dock redan tidigare i mycket liten skala påbörjat övergången till 

komponentavskrivning genom att ny toppläggning av asfalt på gator utgör en komponent.  

När övergången är helt klar kommer alla gator att bestå av bärlager, asfalt och belysning som 
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skrivs av med olika avskrivningstider. Jan upplever att det är svårt att veta vad som är rätt och 

vad som är fel i just denna fråga, han ser ett behov av ytterligare vägledning för att underlätta 

övergången, detta trots att regelverket är principbaserat. I dagsläget tror han att övergången 

till komponentavskrivning kommer att leda till ett ökat internt samarbete mellan kommunens 

förvaltningar där informationsutbyten sker, t ex gällande avskrivningstider. 

 

4.1.2 Principbaserad redovisning samt öppenhet mellan kommuner 

Jan anser att kommuner överlag samarbetar i stor utsträckning. Exempelvis har han nyligen 

deltagit på en Bokslutsdag för Sveriges kommuner där frågan om komponentavskrivning 

diskuterades. Dessutom träffas ekonomicheferna i kommunerna i Jönköpings län cirka fyra 

gånger per år där de stämmer av läget med varandra och diskuterar aktuella 

redovisningsfrågor, ett samarbete pågår även mellan kommunerna i Gamla Skaraborg. Utöver 

dessa träffar upprätthåller kommunerna kontakten genom mail, telefonsamtal och vid behov 

ytterligare möten för att rådfråga och hjälpa varandra. Att titta på någon annan är snarare en 

regel än ett undantag, ”så här gör vi alltid och så här gör vi alla”. Respondenten påpekar att 

den kommunala redovisningen är en offentlig handling och att inget hålls hemligt för varken 

allmänheten eller andra kommuner. Detta gör att samarbetet stärks och eftersom 

informationen är lättillgänglig inspireras kommunerna av varandra i mycket hög grad.  

 

Just vid komponentavskrivning tror Jan att många kommuner är något avvaktande vid 

införandet eftersom de vill vänta och se hur andra kommuner gör först för att sedan ta lärdom 

av deras erfarenheter. Misstag som görs kan bli väldigt kostsamma, genom att skjuta upp 

övergången och låta andra kommuner göra eventuella misstag först, kan tid och pengar sparas. 

Jan upplever att det ofta är större kommuner som är i framkant i många redovisningsfrågor 

och att det är en fördel att titta på hur dessa har gjort. Han tror även att vissa har svårt att se 

nyttan med övergången i förhållande till de resurser som krävs. 

 

En annan orsak till att de är avvaktande kan vara att RKR är ett principbaserat regelverk. 

Jämfört med den privata sektorn har kommunerna friare tyglar vilket leder till en viss 

handlingsfrihet, detta fördröjer övergången. Det principbaserade regelverket innebär också att 
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de kan göra vissa avvikelser förutsatt att de argumenterar för varför dessa avvikelser görs. Det 

kan också leda till förvirring av vad som gäller eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer. 

Dock kan det vara svårt att ha strikta regler som gäller för samtliga kommuner eftersom de är 

så pass olika stora och har olika förutsättningar. Det är viktigt att övergången ska kunna ske i 

praktiken och inte bara i teorin, fokus ligger på att övergå till komponentavskrivning så 

smidigt som möjligt.  
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4.2 Götene kommun 

Götene kommun ligger i Västergötland, kommunen har cirka 13 200 invånare. Vi har 

intervjuat redovisningschef Britt Inger Mentzer på Medborgarkontoret i Götene. 

4.2.1 Komponentavskrivning 

Götene kommun har nyligen börjat tillämpa komponentavskrivning. Under år 2013 byggdes 

en idrottshall i Hällekis som blev startskottet för tillämpningen på nyinvesteringar. 

Kommunen har valt att börja med de nya fastigheterna men de har även tillämpat 

komponentavskrivning i viss mån vid reparation och underhåll sedan en tid tillbaka. Hissar, 

ventilation och larm har efter reparation och underhåll/utbyte blivit separata komponenter i 

anläggningsreskontran med olika avskrivningstider som är kortare än stommens som skrivs av 

med 33 år. Planen är att förhoppningsvis kunna påbörja ett mer ingående arbete med de gamla 

anläggningstillgångarna under år 2015. Förutom fastigheter kommer de i framtiden även att 

dela upp gator mer ingående, i dagsläget har de två grupperingar, den ena med 

avskrivningstiden 33 år och den andra med 20 år. Utöver detta ligger gatubelysningen som en 

separat komponent.  

 

Britt Inger tycker att komponentavskrivning är mycket bra eftersom det ger en mer rättvisande 

bild. Övergången är ett krävande arbete och det är lättare att tillämpa på nyinvesteringar. 

Även då kan det dock vara svårt att avgöra vart gränsen går gällande vad som är en 

investering och vad som är underhåll. Götene har vid komponentindelningen av Hällekis-

hallen tagit hjälp av tekniker som har kunskap om materialets hållbarhet och hur de kan delas 

isär. Ett problem är att få teknikerna att förstå nyttan med komponentavskrivning och på så 

sätt få anläggningstillgångarna uppdelade redan från första skedet.  

 

Den största svårigheten överlag med komponentavskrivning är, enligt Britt Inger, hur de 

befintliga tillgångarna ska hanteras. Tidigare gjorda investeringar ligger idag i en enda 

klumpsumma, frågan är hur denna ska delas upp och hur man ska veta vad som har kostat 

vad. Ett tänkbart alternativ är att dela upp utifrån schablonmässiga procentsatser. Hon nämner 

även att deras ekonomisystem inte stödjer övergången fullt ut, det blir problematiskt gällande 

de gamla anläggningstillgångarna som nu ska delas upp i komponenter i efterhand. 
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Nästa steg för Götene kommun är att fundera på hur de ska gå vidare med de fastigheter som 

de redan har och titta på hur mycket som är kvar att skriva av. De har i princip inte tänkt 

någonting alls i de banorna än utan väntar lite, dels för att få till ett regelverk och dels för att 

diskutera med grannkommunen Skara som de har gemensam teknisk nämnd med. 

 

4.2.2 Principbaserad redovisning samt öppenhet mellan kommuner 

Även Götene kommun har deltagit på Bokslutsdagen för Sveriges kommuner. Utöver detta är 

de delaktiga i flera olika nätverk, senast var en utbildning i april för Gamla Skaraborg där just 

komponentavskrivning diskuterades. Ett starkt samarbete finns även med Skara kommun 

eftersom de har en gemensam teknisk nämnd. Britt Inger upplever att kommunerna 

samarbetar mycket överlag och tror att övergången till komponentavskrivning kan underlättas 

genom att föra diskussioner med och inspireras av andra kommuner. Hon tror att öppenheten 

som finns inom den kommunala redovisningen gör att kommunerna kommer att införa 

komponentavskrivning på liknande sätt trots att tydlig vägledning inte finns. Det är 

ekonomerna själva som tar initiativet till de gemensamma utbildningsträffarna när de anser att 

det behövs. Vid mindre omfattande frågor skickas mail mellan kommunerna vilka oftast blir 

besvarade. Britt Inger påpekar att offentligheten gör att inget är hemligt, kommunerna har 

inget att dölja och kan därför vara tillmötesgående och berätta mer om sin egna erfarenheter 

till skillnad från privata företag.  

  

Britt Inger anser att valmöjligheten i ett principbaserat regelverk är en självklarhet. Hon 

föredrar exempelvis att tillsammans med sina kollegor själv kunna välja hur många 

komponenter en tillgång ska delas upp i istället för att få ett krav på hur många komponenter 

en viss anläggningstillgång ska bestå av. Även om RKR är ett principbaserat regelverk anser 

hon inte att valmöjligheten blir för stor eftersom det i grund och botten är en rekommendation 

som ska följas. Att kommunerna sedan får avgöra det exakta tillvägagångssättet utifrån deras 

förutsättningar ser hon bara som positivt. 
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4.3 Varberg kommun 

Varberg kommun ligger i Halland, kommunen har cirka 60 000 invånare. Vi har intervjuat 

redovisningskamrer Jens Otterdahl Holm och redovisningsekonom Merja Olmedo på 

Ekonomikontoret i Varberg. 

4.3.1 Komponentavskrivning 

Respondenterna tycker att komponentavskrivning ger en rättvisande bild men är lite frågande 

till nyttan i förhållande till kostnad i form av merarbete. En svår bedömning blir att välja vilka 

avgränsningar som ska göras vid uppdelningen. Ju fler antaganden som finns desto mindre 

anledning tycker de att det är att gå ner på detaljnivå eftersom det då inte längre finns någon 

garanti för att en rättvisande bild ges. Varbergs kommun började till viss del tillämpa 

komponentavskrivning på nyinvesteringar under bokslutet 2012, men det var först vid 

bokslutet 2013 som de avslutade samtliga nyinvesteringar enligt komponentavskrivnings-

modellen. 

 

Startskottet till övergången blev en konstgräsplan där respondenterna rent spontant kände att 

det blev alldeles för skevt att inte dela upp denna i komponenter. Tanken är att de kommer att 

dela upp alla olika typer av anläggningstillgångar, såväl gamla som nya. Ännu är det inte 

bestämt hur de gamla ska hanteras, det är just där de ser svårigheter. De kommer förmodligen 

att lägga hela det bokförda värdet på de gamla fastigheterna som komponenten stomme och 

allt eftersom när nyinvesteringar görs så kommer de i sin tur att utgöra egna komponenter. Att 

göra de som levererar medvetna om att det krävs en uppdelning i komponenter är ännu en 

utmaning. Merja sade: ”Ska vi som är ekonomer sitta här och bestämma vad som är 

avskrivningstiden på olika tak? Det tycker jag är svårt, det kan bli godtyckligt när vi sitter här 

och gissar vad det är för avskrivningstider”.  Det var enklare tidigare då det fanns tydliga 

riktlinjer, till exempel att en fastighet ska skrivas av på 33 år. Detta upplevs som svårt 

eftersom de som ekonomer inte besitter den kunskap som krävs för att bestämma lämplig 

avskrivningstid på olika material, detta går hand i hand med att skapa medvetenhet ute på 

förvaltningarna. 

 

Jens och Merja är generellt positivt inställda till komponentavskrivning men idag har de inget 

ekonomisystem som stödjer den uppdelning av komponenter som krävs varför det medför en 
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större arbetsbörda. Jens sade: ”Det finns inget som helst systemstöd, drömmen hade varit man 

kunde ha en tillgång med underindelningar i komponenter med egna avskrivningstider. Nu 

ligger allt som ett och samma register”.  De tror att en del kommuner kan komma att avvakta 

med införandet på grund av olika anledningar, dels är det en resursfråga men det handlar 

också om vilken inställning kommunerna har. De anar att det även kan handla om en 

generationsfråga, dagens redovisning är väldigt olik hur den var för 20 år sedan, kanske kan 

de som arbetat länge ha svårare att se nyttan med komponentavskrivning. 

 

4.3.2 Principbaserad redovisning samt öppenhet mellan kommuner 

Varbergs kommun har inga etablerade nätverk med andra kommuner men de samarbetar 

mycket med grannkommunen Falkenberg och ibland även med Halmstads kommun. Trots att 

inga fasta nätverk finns så upplever respondenterna att det pågår mycket samarbete överlag 

kommuner emellan. Då frågor uppkommer är det vanligt att skicka mail till andra kommuner 

runt om i Sverige och få svar, likaså svarar Varberg då de får frågor tillskickade. Vidare anser 

respondenterna att kommunsverige är väldigt öppet, de kan alltid maila vilken kommun som 

helst och får oftast bra svar. Jens anser att det är en stor fördel med att jobba inom kommunal 

verksamhet. ”Det finns inget att dölja för varandra eftersom kommuner inte har några 

hemligheter och inte konkurrerar med varandra på samma sätt som inom den privata 

sektorn”. Varberg kommun samarbetar med andra kommuner i alla typer av 

redovisningsfrågor, detta är alltså inte specifikt just vid komponentavskrivning. I övrigt har 

kommunens revisorer, som är aktiva inom den privata sektorn, gett dem material om 

övergången till komponentavskrivning som följer K3-regelverket, vilket gör att de även 

inspireras i viss mån från den privata sektorn. 

  

Både Jens och Merja betonar att det principbaserade regelverket måste följas. Dock kan 

genomförandet skilja sig åt vilket till viss del ökar osäkerheten. Därmed finns en risk att 

jämförbarheten minskar eftersom tillvägagångssättet kan tolkas på olika sätt, även om Jens 

poängterar att de flesta gör liknade bedömningar eftersom de samarbetar mycket. Under 

intervjun sade Jens att jämförbarheten är väldigt viktig inom kommunal redovisning, “… om 

inte alla tillämpar det regelverk som finns på liknande sätt, vad säger då egentligen 

jämförelserna mellan olika kommuner?”. Han nämner exempelvis nyckeltal för vad dagis 
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kostar i Varberg jämfört med andra kommuner, det är viktigt att nyckeltalen räknas fram på 

samma sätt. Som nämnts ovan vill de gärna ha lite mer vägledning angående hur lång 

avskrivningstid olika material har, i övrigt anser de ändå att ett principbaserat regelverk är 

mest lämpligt för kommuner eftersom alla har olika förutsättningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

4.4 Borås kommun 

Borås Stad ligger i Västergötland, kommunen har cirka 106 000 invånare. Vi har intervjuat 

redovisningschef Ronny Gabrielsson och ekonom Katarina Jakobsson på Servicekontoret i 

Borås. 

4.4.1 Komponentavskrivning 

Ronny och Katarina är över lag positivt inställda till komponentavskrivning men påtalar också 

att förändringen innebär ett mer komplicerat administrativt arbete samt kräver ett utförligt 

anläggningsregister. De påpekar även att det är viktigt att ha i åtanke vad åtgärderna vid 

övergången har för effekt på underhålls- respektive investeringsbudget. 

 

Borås Stad påbörjade en tidig form av komponentavskrivning i liten omfattning redan för 10 

år sedan då byggnader och anläggningar började delas upp i två olika komponenter med 

antingen 33 eller 20 års avskrivningstid. Skälet till detta var att de insåg att en mer rättvisande 

bild skulle ges om stommen och andra installationer, som inte håller lika länge, ges olika 

avskrivningstider. Sedan dess har utvecklingen gått framåt, nyinvesteringar delas upp i ännu 

fler komponenter för att kunna visa en rättvisande bild. På alla nya investeringar som är på 

gång ska komponentavskrivning användas fullt ut. Vad gäller investeringar i gator och 

cykelvägar har de under de senaste två åren delat in dem i ej avskrivningsbart och 

avskrivningsbart.  

 

Gällande de gamla investeringarna planerar de att gå tillbaka tio år i tiden och se över dessa 

för att avgöra om de nuvarande komponenterna är relativt rättvisande eller om de bör delas 

upp i fler komponenter. De planerar att ta hjälp av tekniker och specialister på området för att 

kunna urskilja betydande komponenter.  När mindre underhållsarbeten har utförts på vissa av 

de gamla anläggningstillgångarna har denna utbytta del fått utgöra en separat komponent 

redan nu. Ekonomisystemet som används av Borås kommun stödjer komponentavskrivning 

relativt bra vad gäller uppdelning av komponenter vid nyinvesteringar. Vid omräkning av de 

befintliga tillgångarna krävs troligtvis manuellt arbete.  
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4.4.2 Principbaserad redovisning samt öppenhet mellan kommuner 

Ronny och Katarina menar att Borås Stad, som är en så pass stor kommun, är lite av en 

”storebror” i kommunsammanhang och att de därför inte samarbetar med andra kommuner i 

så stor omfattning. Kommunen har så pass många ekonomer att de flesta diskussioner sker 

internt. Tidigare hade de haft visst utbyte med Jönköpings kommun men efter att 

kommunerna gick olika vägar vid ett byte av ekonomisystem så har samarbetet emellan dem 

minskat. Det är inte ovanligt att mindre kommuner hör och av sig till Borås Stad och rådfrågar 

dem, frågor kring byte av ekonomisystem är exempelvis ofta förekommande. De tror att det 

överlag är vanligare med tätare samarbete mellan mindre kommuner jämfört med större, samt 

även att små kommuner hämtar inspiration från stora kommuner. I Borås Stad har åtminstone 

ett av bostadsbolagen, som tillämpar K3, genomfört förändringen till komponentavskrivning. 

De planerar därför att besöka och genomför en intervju med de ansvariga för att på så sätt få 

inspiration och vägledning. 

 

Ronny och Katarina upplever att en vägd kombination av regler och principer är det ultimata, 

men betonar att reglerna eventuellt kan komma att behöva skärpas ifall inte alla kommuner 

följer kravet på komponentavskrivning. Det är inte lämpligt att ha helt strikta regler eftersom 

det i flera olika hänseenden är stora skillnader mellan en stor och en liten kommun, det måste 

finnas lite valfrihet och olika möjligheter. ”Det går inte att ha fasta riktlinjer, att så här ska 

kommunen göra. Det är skillnad mellan Stockholm och Tidaholm, det är så stor spännvidd i 

kommunvärlden.” sade Katarina. 
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4.5 Göteborg kommun 

Göteborg Stad ligger som ligger i Västergötland har drygt 550 000 invånare. Vi har 

intervjuat koncernredovisningschef Hans Peterson via en telefonintervju. 

4.5.1 Komponentavskrivning 

Hittills har Göteborg avvaktat angående komponentavskrivning, de befinner sig fortfarande i 

planeringsfasen och ännu har ingen anläggningstillgång delats upp i komponenter. Just för 

tillfället är de mitt i en pågående process att byta ekonomisystem eftersom det gamla har vissa 

brister, målet är att börja med komponentavskrivning till år 2015. I vår ska en utredning göras 

för att besluta om hur långt tillbaka i tiden de ska justera på de befintliga 

anläggningstillgångarna. Vidare ska de undersöka vilka komponenter som ska ingå och om 

det ska finnas generella komponenter för alla verksamheter eller om de ska ha olika 

komponenter för de olika verksamheterna. När komponentavskrivning ska börja tillämpas vid 

stora nybyggnationer kommer de be leverantörerna att dela upp i komponenter direkt vid 

utförandet. 

 

Arbetet med hur komponentuppdelningen ska hanteras på bästa sätt i deras nya 

anläggningsregister är också påbörjat. Vad gäller de gamla anläggningstillgångarna kommer 

de att titta på hur praxis ser ut och utreda vilka effekter införandet tidigare har resulterat i samt 

över vilken tidsperiod detta har skett. Som det ser ut idag är det möjligt att åtminstone några 

av de större gamla investeringarna som har långa avskrivningstider kvar på kommer att delas 

upp men detta klargörs först när en utredning under våren har skett. 

 

Hans erkänner att han tidigare varit något negativ till komponentavskrivning eftersom han 

inte tyckte att nyttan översteg kostnaden som kommer att krävas. Dock är det regler som ska 

följas. En fördel är att möjligheten att skicka belopp mellan drift och investering kommer att 

försvinna, det är bra eftersom det annars finns risk för medveten eller omedveten 

manipulering. Han nämner också att komponentavskrivning ger en mer rättvisande bild varför 

förändringen ändå är förståelig. Anledningen till att många kommuner avvaktar tror Hans kan 

bero på bristande kompetens och/eller andra resurser inom området samt att det innebär ett 

omfattande arbete som kan verka avskräckande. 
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4.5.2 Principbaserad redovisning samt öppenhet mellan kommuner 

Göteborg har ett samarbete gällande redovisningsfrågor med Malmö och Stockholm som 

innefattar två träffar per år men kontakten upprätthålls kontinuerligt under hela året. Hans 

upplever att kommuner överlag samarbetar mycket vid redovisningsval. Vad gäller just 

komponentavskrivning kommer Göteborg att titta lite på hur andra har gjort och vad de 

planerar att göra. 

 

När frågan om samarbeten berördes sade Hans: ”Vi har ett samarbete runt Göteborg, kallat 

Göteborgsregionens kommunalförbund, men eftersom vi är rätt så stora så är vi inte med där 

så mycket utan det största samarbetet vi haft de senaste åren är med Malmö och Stockholm”. 

Göteborg Stad är så pass stor vilket gör att de får ut mer av samarbeten med de större 

kommunerna än inom Göteborgsregionens kommunalförbund. I övrigt kommer Göteborg att 

ta del av erfarenheten som deras kommunala bolag, som till viss del tillhör den privata 

sektorn, fått vid K3-övergången, “Vi har lite erfarenhet av våra kommunala bolag som gjort 

övergången till komponentavskrivning inom K3-regelverket som vi kommer att utnyttja.” Då 

handlar det främst om antalet komponenter och urskiljandet av dessa. Göteborg Stad tittar 

mycket på praxis överlag. 

 

Hans upplever att RKR är ett regelverk som ska följas men poängterar att det finns viss 

valmöjlighet i tillvägagångssättet. Han nämner att det går att avvika från rekommendationen 

men detta måste i så fall motiveras.  
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4.6 Sammanfattning av empiri 

För att få en överblick av empiriavsnittet följer nedan en tabell där viktiga punkter har 

sammanfattats kommun för kommun. Vissa punkter är återkommande för flera kommuner, 

bland annat ”bristande ekonomisystem”. För få en mer omfattande bild av de data som är 

insamlad har vi valt att endast ta upp dessa återkommande punkter vid de kommuner som 

betonat frågan allra mest.  
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5. Analys  

I detta avsnitt kommer den empiri som har insamlats att analyseras med hjälp av de teorier, 

begrepp samt tidigare forskning som har redovisats i den teoretiska referensramen. 

5.1 Komponentavskrivning 

För att få olika synvinklar angående den kommunala komponentavskrivningen har vi valt 

respondenter som befinner sig i olika stadier av införandeprocessen. De som har kommit en 

bit på väg och börjat införandet i praktiken är Varberg, Borås och Götene. Mullsjö och 

Göteborg befinner sig ännu i planeringsfasen. Lind och Hellström (2011) delar, som nämnts i 

den teoretiska referensramen, upp införandet av komponentavskrivning i fyra övergripande 

varianter. Samtliga kommuner väntar med att dela upp de gamla anläggningstillgångarna och 

har eller ska börja med komponentavskrivning på de nyinvesteringar som görs, alltså är 

variant 2 det vanligaste alternativet. Det är den minst komplicerade varianten men nackdelen 

är att det tar lång tid innan komponentavskrivning tillämpas fullt ut eftersom de tidigare 

anläggningstillgångarna kan ha långa avskrivningstider kvar.  

 

Fastigheter, som utgör en stor del av kommunernas anläggningstillgångar, är en sådan typ av 

tillgång som kan ta lång tid att skriva av om kommunerna väljer att vänta ut den gamla 

avskrivningsmetoden. Flera av kommunerna har eller planerar att börja med just fastigheter på 

grund av dess omfattning, även uppdelning av gator kan komma att prioriteras. Såväl RKR 

(2013a) som Lind och Hellström (2011) uppger att det är relativt enkelt att påbörja 

komponentavskrivning vid nyinvesteringar. Svårigheten ligger i de gamla 

anläggningstillgångarna som har en annan avskrivningsmodell från början. Några av de 

kommuner som börjat med införandet kombinerar variant 2 med variant 4, som innebär att när 

underhåll och reparationer görs i de gamla anläggningstillgångarna får dessa utgöra egna 

komponenter med separata nyttjandeperioder. Enligt DeFelice (2010) krävs det att hänsyn tas 

till historisk data och utifrån detta kan det uppskattas vad som utgör en komponent och dess 

nyttjandeperiod.  

 

Vi har uppmärksammat att alla respondenter har berört att övergången kräver ett 

ekonomisystem som stödjer uppdelningen av komponenter på de gamla 

anläggningstillgångarna. Detta försvårar respondenternas arbete och de tror att det är en 
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bidragande orsak till varför vissa kommuner är något avvaktande med att införa 

komponentavskrivning. DeFelice (2010) anser att ett väl fungerande ekonomisystem är 

nödvändigt för att övergången ska kunna genomföras på ett smidigt sätt. Vid införande av 

komponentavskrivning krävs ibland omfattande systemförändringar men DeFelice (2010) 

påpekar att kostnaden hela tiden måste vägas mot nyttan. Under våra intervjuer framkommer 

tydligt att kommunerna i praktiken ständigt överväger dessa faktorer.  

 

Att övergången innebär extra administrativt arbete är ännu en omständighet som 

komponentavskrivning medför vilket samtliga respondenter bekräftar. Lind och Bejrum 

(2002) påpekar också att detta är en baksida med komponentavskrivning samt att det kan 

upplevas som en tung arbetsbörda. Vidare finns risken att det kan bli något slumpmässigt då 

det krävs många subjektiva bedömningar eftersom någon självklar uppdelningsstrategi saknas 

(Lind & Hellström, 2011). Under intervjun med Varbergs kommun påtalades att det är svårt 

för ekonomerna att veta avskrivningstider på olika material vilket kan leda till gissningar. För 

att minska godtyckligheten och få mer trovärdiga komponentuppdelningar och respektive 

avskrivningstider tar kommunerna i många fall hjälp av tekniker och andra områdeskunniga 

personer som arbetar på någon av kommunens övriga avdelningar, till exempel den tekniska 

avdelningen. DeFelice (2010) menar att detta underlättar arbetet och minskar osäkerheten som 

annars kan uppkomma. Mullsjö kommuns ekonomichef Jan menar att 

komponentavskrivningen kommer att leda till mer samarbete mellan olika avdelningar inom 

kommunerna, ett informationsutbyte sker åt båda håll. Vi ser detta som en positiv effekt av 

övergången där förståelse skapas för båda parter. Vi tror även att detta samarbete är en bra 

grund som kan utvecklas och utnyttjas även i andra frågor.  

 

Trots dessa ovan nämnda nackdelar är respondenterna överlag positivt inställda eftersom de är 

mycket måna om att en rättvisande bild visas. Stárová och Cermáková (2010) anser att 

komponentavskrivning är den avskrivningsmetod som visar den mest rättvisande bilden av 

organisationen vilket de intervjuade kommunerna är eniga om. Komponentavskrivning gör 

också att ojämna resultat undviks eftersom kostnaden fördelas jämt över nyttjandeperioden 

och därmed avspeglas den verkliga resursförbrukningen (Lind & Hellström, 2011). 

Komponentavskrivning har således såväl fördelar som nackdelar, för att göra 
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komponentavskrivningen till en positiv förändring är det viktigt att ställa nytta mot kostnad 

under hela processen (Vascu, 2012).  

 

5.2 Principbaserad redovisning samt öppenhet mellan kommuner 

RKR är som bekant ett principbaserat regelverk men även dessa innehåller regler. Dessa ska 

följas och har stor påverkan på redovisarnas beteende (Burns & Scapens, 2000). 

Redovisningsförändringar är en process som tar tid eftersom såväl organisationen, i vårt fall 

kommunen, som individen måste anpassa sig till förändringen. Vi har uppmärksammat att 

kommunsverige överlag är mycket långsamma när en redovisningsförändring sker. Att RKR 

är just ett principbaserat regelverk tror vi är en stor bidragande orsak till detta, våra valda 

kommuner upplevs inte pressade till att påskynda övergången till komponentavskrivning utan 

är överlag något avvaktande. 

 

För att redovisningsvalen ska avspegla verkligheten på bästa sätt är det enligt Nelson (2003) 

viktigt att en balans hittas mellan antalet regler och antalet principer. Våra respondenter anser 

att kommunal verksamhet kräver, av flera olika anledningar, ett principbaserat regelverk. De 

poängterar dock att valfriheten inte är för stor eftersom de ser RKR som ett regelverk som ska 

följas, skillnaden är att en viss valfrihet i tillvägagångssättet finns vilket är nödvändigt för 

kommuner eftersom de alla har olika förutsättningar. De kan inte ha fasta riktlinjer för hur 

kommunerna ska gå till väga i olika frågor eftersom det är stor spännvidd i kommunvärlden. 

Vi har uppmärksammat att kommunerna själva faktiskt tar lite lätt på RKR och den nya 

övergången till komponentavskrivning. De verkade inte bekymra sig över eventuella påföljder 

om de inte genomför förändringen i rimlig tid utan menade att så länge de lämnade 

motiveringar och förklaringar till varför de avviker så blir det inte en stor sak utav det. Som 

Nelson (2003) sade måste det finnas balans mellan antalet regler och principer, kanske behövs 

något fler regler vid införandet av komponentavskrivning för att övergången inte ska dra ut på 

tiden. Givetvis måste hänsyn tas till att processförändringar tar sin tid (Burns & Scapens, 

2000) men det bör inte vara längre än en nödvändig anpassningstid. 

 



41 
 

Just i frågan om komponentavskrivning har åsikterna angående behovet av mer precisa 

riktlinjer varierat något. Vid redovisningsval som styrs av ett principbaserat regelverk finns 

oftast mycket begränsad vägledning (Bradbury & Schröder, 2011). Majoriteten av 

respondenterna vill ändå bestämma själva hur många komponenter en viss typ av 

anläggningsgång ska bestå av. Vi upplevde att de två mindre kommunerna Mullsjö och 

Götene var de som betonade frågan allra mest. Detta tror vi beror på att de är just mindre 

kommuner som därmed har mindre personalresurser. Som Stárová och Cermáková, (2010) 

betonar så finns det en risk att kostnaden är högre än nyttan om all komponentavskrivning går 

ner på detaljnivå. Vi tror att denna risk ökar för mindre kommuner då det kan bli mycket 

betungade om de får ett strikt antal komponenter som ska fördelas på varje 

anläggningstillgång jämfört med en större kommun som har mer resurser för att hantera 

fastställda uppdelningskrav. 

 

Redovisningsbeteende påverkas mycket av omgivningens förväntningar och andra 

påtryckningar, alltså ett slags normativt tryck (Burns & Scapens, 2000). 

Komponentavskrivning är ett relativt nytt fenomen i kommunsverige då mycket få kommuner 

tillämpade denna avskrivningsmetod innan det förtydligande kravet kom. På grund av detta 

finns det inget givet tillvägagångssätt som anses vara ”rätt” sätt och därför kan vi ännu inte 

kunnat urskilja några normer för hur kommunerna och individerna ska bete sig för att uppfylla 

omgivningens förväntningar. Normer som efterföljs skapar rutiner i det dagliga 

redovisningsarbetet (Guerreiro et al., 2006) och när dessa upprepats tillräckligt många gånger 

skapas till slut institutioner i organisationerna som baseras på omgivningarnas förväntningar 

(Burns & Scapens, 2000). I enlighet med vad Hans från Göteborg Stad sade så tror vi att en 

form av modifierad komponentavskrivning på de gamla anläggningstillgångarna för 

kommuner kommer att skapas och bli till en norm i framtiden. Vi tror att denna form av 

komponentavskrivning kommer att skapas av kommunerna själva som tillsammans bygger 

upp gemensamma värderingar och normer för att leva upp till omgivningens förväntningar 

som i helhet fokuserar på att redovisningen ska ge en rättvisande bild. När rutiner skapas 

underlättas redovisningsarbetet för kommunerna. 

 

Det framkom även under några av intervjuerna att det finns en svårighet i att bestämma 

avskrivningstid på olika material och fler riktlinjer efterfrågades i just denna fråga. Idag 
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minskar de osäkerheten genom att ta hjälp av experter inom respektive område men de 

påpekar att det skulle underlätta om Rådet gav ut en viss övergripande mall med ungefärliga 

avskrivningstider på olika material. Tydliga riktlinjer går dock utanför ramarna för vad ett 

principbaserat regelverk står för (Bradbury & Schröder, 2011), men vi tror att både 

kommunerna och Rådet skulle dra fördel av att mer exakt vägledning angående olika 

materials avskrivningstider ges med tanke på hur omfattande övergången till 

komponentavskrivning på de gamla anläggningstillgångarna är. Denna vägledning skulle i så 

fall vara frivillig att tillämpa och därmed ses som ett stöd snarare än ett krav. 

 

Eftersom det inte finns några exakta riktlinjer inom ett principbaserat regelverk ställs höga 

krav på yrkesmässiga tolkningar och bedömningar (Schipper, 2003).  När principbaserade 

regelverk följs finns det kritiker som menar att jämförbarheten minskar eftersom det finns fler 

valmöjligheter och att aktörerna därmed kan göra olika bedömningar. Även respondenterna 

har poängterat vikten av jämförbarhet inom kommunal redovisning, till exempel är det viktigt 

att nyckeltalen räknas fram på samma sätt. Att det finns en risk för olikheter kan inte bortses 

från, dock poängterar Collins  et al. (2012) att risken minskar om organisationen har 

välutbildad personal som tillämpar ett gott omdöme eftersom redovisningen då görs på ett 

liknande sätt. 

 

Målet med all redovisning är att en rättvisande bild ska visas, en studie gjord av Maines et al. 

(2003) visade att aktörer som följer ett principbaserat regelverk utnyttjar valfriheten som finns 

till att sträva efter att välja det alternativ som bäst återspeglar verkligheten. Eftersom 

övergången till komponentavskrivning inte är genomförd till fullo än är det för tidigt för oss 

att konstatera vilket tillvägagångssätt som visar den mest rättvisande bilden. Vi kan dock 

konstatera att samtliga kommuner är måna om att en rättvisande bild ges vilket är en fördel 

med komponentavskrivning (Stárová & Cermáková, 2010), detta är en stor anledning till att 

kommunerna är positivt inställda till övergången. Trots att respondenterna är erfarna anser de 

att det är svårt att göra en verklighetstrogen bedömning när det gäller gamla 

anläggningstillgångar. Vid en övergång till komponentavskrivning gäller det att bedöma vilka 

komponenter som ska finnas och hur lång avskrivningstid respektive hur mycket av det 

bokförda värdet som hör till varje komponent (Muthupandian, 2009). Det kan lätt övergå till 

gissningar istället för att grundas på yrkesmässiga bedömningar.  Respondenterna upplever att 
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det kan bli allt för många gissningar när frågan behandlas och att de därför avvaktar med de 

gamla tillgångarna för att inte påverka resultatet på ett felaktigt sätt. 

 

Principen om öppenhet är en central del av kommunal redovisning (Brorström et al., 2008). 

Respondenterna påpekade att all information är lättillgänglig i och med offentligheten men att 

det går precis lika bra att maila eller ringa en annan kommun där utförliga och trevliga svar 

ges. Samtliga respondenter betonar att det är mycket vanligt med samarbete överlag mellan 

kommuner. Det upplevs som en stor fördel med att jobba inom kommunal verksamhet 

eftersom kommunerna inte konkurrerar med varandra på samma sätt som inom den privata 

sektorn och därmed inte har något att dölja för varandra. För att förklara 

redovisningsbeteenden inom den kommunala sektorn kan institutionell teori användas 

eftersom den kognitiva pelaren menar att organisationer försöker efterlikna och inspireras av 

varandra för att veta hur de ska bete sig i olika sammanhang (Scott, 2008).  

 

Vi uppmärksammade att mindre kommuner tenderade att samarbeta i högre grad och 

framförallt med kommuner i närområdet. De har till exempel olika nätverk och träffar, bland 

annat är både Mullsjö och Götene med i uppslutningen ”Gamla Skaraborg” där olika 

redovisningsfrågor diskuteras, både under ett antal träffar per år och vid extra behov samt 

även via mail och telefon. Vi tror att kommunerna samarbetar med och inspireras av varandra 

för att de vill uppnå legitimitet vilket även Seo och Creed (2002) betonar. Termen ”Alla 

andra gör på detta viset” är central för att förklara liknelser i redovisningsval (Oliver, 1997), 

så även i fallet med kommunerna. Detta framkom mycket tydligt under intervjun med Jan från 

Mullsjö kommun som faktiskt beskrev den kommunala redovisningen på ett mycket liknande 

sätt. Vi har också fått uppfattningen att kommunerna vill minska den osäkerhet som 

uppkommer vid redovisningsförändringar genom att ta del av hur någon annan redan har 

gjort. Att organisationer gör på detta sätt har bekräftats genom en studie av DiMaggio & 

Powell (1983).  

 

Utöver ovan nämnda samarbeten uppgav de mindre kommunerna att de inspirerades mycket 

av de kommuner som låg i framkant vilket ofta är de större kommunerna. När organisationer 

ska hantera osäkerhet inför olika förändringar tenderar de att efterlikna andra aktörer som 
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befunnit sig i samma situation och som upplevs som pålitliga eller framgångsrika (DiMaggio 

& Powell, 1983). Vi har upplevt att respondenterna från de mindre kommunerna anser i 

många hänseenden att Sveriges större kommuner är pålitliga och en bra inspirationskälla. Vi 

tror att de små kommunerna själva upplever att de minskar risker för att fel och kostsamma 

misstag ska göras genom att följa i en stor kommuns fotspår. De behöver dock anpassa 

tillvägagångssättet till sin egen kommuns storlek och situation men samma huvuddrag finns.  

 

Vidare framkom det att de större kommunerna samarbetade på ett annorlunda sätt jämfört 

med de mindre kommunerna, för dem är det storleken snarare än geografiskt område som 

spelar roll. Göteborg Stads största samarbete är med Malmö och Stockholm men de tittar även 

på praxis överlag. Just vid samarbeten är det de lite större kommunerna som är aktuella. 

Ronny från Borås Stad sade att de inte heller hade något direkt samarbete med närliggande 

kommuner, han kallade Borås för en ”storebrors-kommun” då de ligger i framkant och trodde 

att många andra mindre kommuner sneglar på dem. Falkman och Tagesson (2008) har 

uppmärksammat att det finns skillnader i redovisningsval mellan stora och små kommuner. 

De menar vidare att när stora kommuner ställs inför principbaserade redovisningsval så gör de 

oftast “bättre” val jämfört med andra kommuner i allmänhet. Med “bättre val” menas att 

redovisningsinformationen stämmer mer överrens med god redovisningssed. Detta kan vara 

en förklaring till varför studien visade att små kommuner tittar på större eftersom de upplevs 

som legitima (Seo & Creed, 2002) men naturligtvis finns det ingen garanti för att de större 

kommunerna är först vid nya införanden, vid övergången till komponentavskrivning är 

exempelvis Göteborg Stad inte i framkant. 

 

Vi upplever även att de större kommunerna i sin tur inspireras mer av den privata sektorn. De 

har erfarenhet från sina kommunala bolag som redan gjort övergången till 

komponentavskrivning inom K3-regelverket. Under de senaste årtionden har den offentliga 

sektorn närmat sig den privat allt mer (Bergevärn et al., 1995; Lind & Hellström, 2011), vilket 

vi tror underlättar för de större kommunerna eftersom även dessa får någon att inspireras av. 

Som ovan nämnts inspireras organisationer av varandra bland annat för att minska 

osäkerheten inför en komplex situation (DiMaggio & Powell, 1983).  De stora kommunerna 

kan i många fall inte hämta inspiration från någon annan kommun vad gäller 

redovisningsförändringar eftersom det ofta är de själva som agerar inspirationskälla. På grund 
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av detta faller det sig naturligt att de större kommunerna sneglar på den privata sektorn. På 

detta sätt kan även de större kommunerna dra fördel av att en viss del av förändringsarbetet 

redan är gjort (Falkman & Tagesson, 2008). Att kommunerna tittar på både varandra och 

andra organisationer leder till att olika organisationers tillvägagångssätt tenderar att bli 

snarlika (Seo & Creed, 2002), så även inom kommunal redovisning. 

 

Som nämnt ovan är det ännu osäkert hur respondenterna kommer att hantera de gamla 

tillgångarna varför vi endast kan utgå från nyinvesteringar. I nuläget hamnar alla tillfrågade 

kommuner under ”Variant 2” i frågan om hur komponentavskrivning kan införas, några 

kombinerar även denna med ”Variant 4”. Kommunerna har således börjat med den minst 

komplicerade delen (Lind & Hellström, 2011) och är något avvaktande kring hur de ska göra 

med de gamla anläggningstillgångarna. Att redovisningsförändringar sker långsamt 

poängteras av den institutionella teorin. Det beror på att organisationerna väntar på att någon 

annan aktör ska genomföra förändringen först så att de kan ta efter dessa (Scott, 2008). Enligt 

den institutionella teorin kommer kommunerna förmodligen även att göra på ett liknande sätt 

när de gamla tillgångarna ska hanteras eftersom det minskar osäkerheten för hur kommunerna 

ska bete sig i sammanhanget. Att titta på någon annan verkar inom kommunsverige vara 

snarare en regel än ett undantag. En respondent nämnde att kommuner till viss del kan 

resonera som så att onödiga misstag kan undvikas genom att skjuta fram övergången och låta 

andra kommuner göra eventuella misstag först för att på så sätt spara tid och pengar. Utifrån 

den institutionella teorin är det rationellt för kommunerna att invänta andra aktörers drag 

eftersom det underlättar förändringsprocessen till komponentavskrivning då en viss del av 

förarbetet redan är gjort (Falkman & Tagesson, 2008).  

 

5.3 Sammanfattning av analys 

Samtliga kommuner har valt eller kommer att använda sig av vad Lind och Hellström (2011) 

benämner som variant 2, det innebär att de påbörjar komponentavskrivning vid varje 

nyinvestering. Några av kommunerna har även valt att kombinera denna med variant 4 som 

innebär att nya komponenter urskiljs vid underhåll och reparationer av de befintliga 

anläggningstillgångarna. Komponentavskrivning ger en mer rättvisande bild (Stárová & 

Cermáková) varför respondenterna är positivt inställda till övergången trots brister i 

ekonomisystemen och en ökad administrativ börda. 
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Kommunsverige karaktäriseras av principen av öppenhet (Brorström et al., 2008) detta är 

något som alla respondenter anser vara en stor fördel. Kommunerna inspireras av och 

samarbetar med varandra i redovisningsfrågor, så även i frågan om komponentavskrivning. 

Detta kan förklaras utifrån den institutionella teorin som menar att organisationer tenderar att 

efterlikna varandra i syfte att uppnå legitimitet (Seo & Creed, 2002) och för att undvika 

onödiga misstag (Falkman & Tagesson, 2008). 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel dras slutsatser kopplat till studiens syfte och problemformuleringen besvaras. 

Studiens viktigaste resultat kommer att lyftas fram, dessutom ges förslag till vidare forskning.  

6.1 Avslutande diskussion och slutsats 

Resultatet av studien visar att kommunerna i första hand prioriterar nyinvesteringar och väljer 

att avvakta med de gamla anläggningstillgångarna eftersom de upplever dessa som svårast att 

hantera. Det råder en osäkerhet angående detta och dessutom krävs en förbättring av 

ekonomisystemen för att underlätta övergången. Bristen i ekonomisystemen försvårar arbetet 

men komponentavskrivning är ändå fördelaktigt eftersom det ger en mer rättvisande bild. I 

nuläget är det främst fastigheter som kommunerna fokuserar på, nästa prioritet är att behandla 

gator.  

 

En effekt som har uppkommit och troligtvis kommer att förstärkas av övergången till 

komponentavskrivning är behovet av ett ökat internt samarbete mellan kommunens olika 

avdelningar. Ett informationsutbyte tenderar att växa fram där till exempel ekonomerna får 

hjälp av teknikerna att ta fram korrekta avskrivningstider till olika material för att minska 

godtyckligheten. Samtidigt blir teknikerna mer insatta i och får förståelse för kommunens 

ekonomi, ett samarbete som båda parter och kommunen som helhet tjänar på. 

 

Kommuner samarbetar och inspireras av varandra i redovisningsfrågor överlag, så även vid 

övergången till komponentavskrivning, vilket utgör en stor del av förklaringen till varför 

kommunerna genomför övergången på ett visst sätt. Studien visar dock på stora skillnader 

mellan större och mindre kommuner. De små samarbetar med närliggande kommuner men 

rådfrågar de större genom mail och telefon som de sedan tar efter. De stora i sin tur 

samarbetar med andra stora kommuner och hämtar mycket inspiration från den privata 

sektorn där K3-företag precis genomgått en liknande övergång. Alla kommuner har eller 

planerar att påbörja förändringen på ett liknande sätt men huruvida tillvägagångssätten 

fortsätter att likna varandra när övergången även inkluderar de gamla anläggningstillgångarna 

ligger ännu i framtiden varför inga definitiva slutsatser kan dras. Dock tyder studiens resultat 

på att inga väsentliga skillnader kommer att uppkomma då heller i och med den öppenhet som 

råder kommunerna emellan leder till att de ofta gör liknande redovisningsval. De ser det som 
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en självklarhet att kommuner samarbetar och rådfrågar varandra, det råder ingen konkurrens 

emellan dem vilket upplevs som en stor fördel med att arbeta inom den kommunala sektorn. 

Att efterlikna en annan kommun skapar legitimitet och minskar risken att göra om eventuella 

misstag som andra redan gjort. 

 

I nuläget är många kommuner avvaktande angående de gamla anläggningstillgångarna, en 

orsak till detta är att kommunerna inväntar att andra kommuner ska påbörja övergången först 

så att de i sin tur kan inspireras av dessa. Som ovan nämnts tittar större kommuner på den 

privata sektorn vilket innebär att det finns viss vägledning tillgänglig från de kommunala 

bolagen. Detta kommer att underlätta när dessa kommuner ska övergå till 

komponentavskrivning vilket förmodligen gör att det framförallt är större kommuner som 

ligger i framkant. Ytterligare en orsak till att kommunerna är avvaktande är att en hög 

osäkerhet finns gällande olika materials avskrivningstider. Detta område ingår inte i 

ekonomernas normala yrkeskunskaper, kommuner avvaktar hellre än gissar på dessa. 

 

Det krävs ett regelverk som bygger på principer eftersom hänsyn måste tas till att alla 

kommuner har olika förutsättningar varför det är svårt att följa fasta regler på detaljnivå. Det 

starka samarbetet och öppenheten inom kommunal verksamhet minskar dock risken för 

olikheter som annars kan uppkomma inom ett principbaserat regelverk. Kommunerna 

inspireras av varandra vilket gör att huvuddragen är desamma och jämförbarheten vid 

komponentavskrivning är hög. Detta trots att de följer ett principbaserat regelverk där vissa 

valmöjligheter faktiskt finns. Principbaserade regelverk kräver att yrkesmässiga bedömningar 

görs vilka underlättas för kommunerna eftersom de inspireras mycket av varandra. 

 

6.2 Reflektioner 

Vår studie bygger på en kvalitativ metod där vi har valt ut fem kommuner som respondenter 

utav totalt 290 möjliga. Redan innan intervjuerna genomfördes var vi medvetna om att detta 

gör det svårt att generalisera studiens resultat, vilket heller inte var vårt syfte eftersom vi ville 

skapa en ökad förståelse för hur just våra valda respondenters åsikter, uppfattningar och 

erfarenheter. När empirin väl var insamlad kunde vi konstatera att samtliga respondenter var 

mycket eniga i de flesta frågor samt att de betonade att alla kommuner ofta tänker och agerar 
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på ett liknande sätt. Detta tyder på att det resultat vi har fått in bör vara relativt applicerbart 

även på andra kommuner. Delvis eftersom vi intervjuat kommuner med olika storlek men 

också för att de befinner sig på olika geografiska områden vilket ökar trovärdigheten eftersom 

vi får olika synvinklar på samma fenomen. De skillnader vi kommit fram till är att de 

samarbetar på olika sätt och hämtar inspiration från olika källor beroende på kommunens 

storlek.  

 

Beroende på storlek har kommunerna gett likande svar i frågan om samarbete, exempelvis 

bekräftade både Borås och Göteborg att väljer att inspireras av den privata sektorn. På dessa 

grunder anser vi att resultatet bör vara relativt generaliserbart inom kommunsverige. En 

kommun har en del speciella förutsättningar jämfört med den privata sektorn, då tänker vi 

framförallt på den öppenheten som råder mellan kommuner kontra den konkurrens som råder 

mellan privata företag. Vårt resultat tyder på att kommunerna i stor utsträckning inspireras av 

och tar hjälp av varandra vilket troligtvis inte sker i samma utsträckning bland privata företag. 

Med tanke på detta anser vi att resultatet är begränsat till Sveriges kommuner och andra 

offentliga organisationer. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Eftersom införandet av komponentavskrivning ännu är i startskedet vore det intressant att 

genomföra en liknande studie om några år för att se hur de faktiskt behandlat de gamla 

anläggningstillgångarna samt vilka effekter som uppkommit av detta. Vår plan från början var 

att undersöka hur just de gamla anläggningstillgångarna behandlades eftersom de är det 

svåraste med övergången. Vi märkte tidigt att kommunerna endast hanterat eller planerat för 

hantering av nyinvesteringar och ännu inte hade en tydlig plan för hur de gamla skulle 

hanteras. Detta gjorde det svårt för respondenterna att besvara frågorna som berörde ämnet 

och därför fick vi endast begränsad information om hanteringen av de gamla 

anläggningstillgångarna. Vi fick därför fokusera på nyinvesteringar men förr eller senare 

måste kommunerna även ta itu med de gamla anläggningstillgångarna. När de första 

kommunerna har kommit fram till en lösning tror vi att en studie angående deras 

tillvägagångssätt skulle underlätta för övriga kommuner. Ytterligare ett förslag till vidare 

forskning är att en liknande studie utförs fast med en kvantitativ metod. När fler respondenter 

deltar i en studie blir resultatet mer generaliserbart. 
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Bilaga 1 - Individuella reflektioner av eget lärande.  
 

2014-05-09 

Cecilia Österberg 

Jag har skrivit denna uppsats med Ellen Claesson. Vi har följts åt under hela skolgången och 

skrivit många arbeten tillsammans, såväl då som nu har samarbetet fungerat mycket bra. Vi 

har lika tanke- och arbetssätt, därför arbetar vi otroligt effektivt tillsammans. Vi har suttit 

tillsammans hela tiden förutom vid ett fåtal tillfällen då vi sökt efter vetenskapliga artiklar och 

transkriberat. Vi har därför varit lika insatta och delaktiga i samtliga delar av uppsatsen. Alla 

idéer har bollats emellan oss innan vi tillsammans har skrivit varje del, genom detta har vi fått 

en bättre helhetsbild av arbetet än om vi skulle ha delat upp det. 

 

Uppsatsen är det mest omfattande arbete som jag har skrivit under hela utbildningen och 

under denna termin har jag fått lära mig mycket om uppsatsskrivande. Hela arbetsprocessen 

har varit en utmaning under ständig tidpress där jag har fått lära mig att ta eget ansvar för att 

hinna klart i tid. Metodkursen, som lästes parallellt med examensarbetet, underlättade arbetet 

då vi redan från start hade fasta deadlines och seminarier som var kopplade till uppsatsens 

olika avsnitt. Under dessa seminarier fick vi feedback som vi sedan kunde reflektera över när 

vi skrev examensarbetet. Det har krävts många timmars arbete och ett intensivt samarbete 

med Ellen för att nå fram till den färdiga uppsatsen. Arbetet med examensarbetet har varit en 

kontinuerlig lärandeprocess där jag ständigt har utvecklat nya kunskaper och insikter. 

Eftersom arbetsprocessen har krävt en djupare förståelse och det inte har varit tillräckligt att 

endast ”skrapa på ytan” har min analytiska förmåga utvecklats, genom analysering har jag 

kunnat urskilja samband som inte uppfattades vid en första anblick.  

 

Valet av ämne föll ganska snart på komponentavskrivning eftersom detta var ett aktuellt 

område som berörts mycket under utbildningen och som vi fann intressant. Vi valde sedan att 

rikta in oss på den kommunala sektorn, dels på grund av ett nytt explicit krav på 

komponentavskrivning för just kommuner men även då vi uppmärksammat att få 

examensarbeten var inriktade på kommunal redovisning.  
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Uppsatsens avsnitt har varit lärorika på olika sätt. När vi hade valt ämne och skulle leta efter 

vetenskapliga artiklar inom området stötte vi på problem. Mycket få studier var gjorda om 

komponentavskrivning, och det fanns inga som var inriktade just på kommuner. Vi började 

därför titta på andra alternativa inriktningar där vi till slut hittade en mängd studier om 

principbaserad redovisning. Genom att till viss del ändra inriktning på vår uppsats, där vi 

istället valde förklarar varför ett visst redovisningsval gjordes vid införandet av 

komponentavskrivning, kunde vi använda dessa studier som en utgångspunkt för vårt arbete. 

Genom detta har jag utvecklat min förmåga att identifiera relevanta vetenskapliga problem 

och att söka efter samt ta till mig innehållet i vetenskaplig forskning. 

 

Nästa steg var att utforma en teoretisk referensram som vi sedan skulle kunna använda som 

analysverktyg när empirin skulle analyseras. När vi sökte bland vetenskapliga artiklar hittade 

vi en svensk studie som gjorts inom kommunal sektor, där författarna lyfte fram den positiva 

redovisningsteorins lämplighet för att förklara kommunala redovisningsval. Teorin hade 

endast använts i ett fåtal kommunala studier, vilket vi tyckte var intressant eftersom vi där 

med kunde analysera problemet ur ett annat perspektiv majoriteten av den tidigare 

forskningen. Vi valde sedan att komplettera denna med den institutionella teorin som är mer 

vanlig, och som även den är lämplig för att förklara redovisningsval. När vi analyserade vår 

insamlade empiri började vi ganska snart ifrågasätta den positiva redovisningsteorins 

tillämplighet på kommuner eftersom antagandet om politisk inblandning i redovisningsval 

inte överensstämde med de data vi fick in. Underlaget för den positiva redovisningsteorin 

otillämpbarhet blev dock in slutändan alldeles för tunt varför vi valde bort denna teori. Istället 

valde vi att gå djupare på den institutionella teorin. Resultatet bekräftade den institutionella 

teorins antaganden och har hjälpt oss att besvara vår problemformulering.  Genom detta har 

jag fått inblick i och djupare förståelse för hur olika teorier kan tillämpas för att förstå ett 

vetenskapligt problem.  

 

Utifrån vår problemställning och vårt syfte föll valet ganska snabbt på en kvalitativ metod där 

intervjuer skulle genomföras. Vi valde ut fem kommuner som befann sig i olika stadier av 

förändringsprocessen som vi sedan genomförde platsintervjuer med. Då ingen av oss tidigare 

hade genomfört personliga intervjuer innebar valet av en kvalitativ undersökningsmetod en 

spännande utmaning. Intervjuerna har varit bland det roligaste under hela arbetet och de har 

underlättats mycket tack vare engagerade och trevliga respondenter.  
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Analys och slutsats har varit de delar som varit allra mest utvecklande. I analysen fick jag öva 

på att urskilja och tolka mönster i respondenternas svar för att sedan finna förklaring på detta 

utifrån vetenskapliga teorier. Därefter kunde vi dra slutsatser baserat på vår analys som 

besvarade vår frågeställning och överensstämde med vårt syfte. Detta bekräftade att vi hade 

undersökt rätt saker.  

 

Genom arbetet har jag lärt mig mycket om komponentavskrivning och principbaserad 

redovisning, något som jag kommer att ha nytta av i framtiden då det är ständigt aktuella 

ämnen såväl inom offentlig som privat sektor. Jag är väldigt stolt över vår uppsats och nöjd 

över vad vi har lyckats prestera.  
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Ellen Claesson 

Detta examensarbete har jag skrivit med Cecilia Österberg, vi har gått i samma klass ändå 

sedan 1:an på grundskolan, under dessa år har det blivit en hel del arbeten tillsammans. Detta 

var en stor trygghet redan från start när vi gav oss in i examensarbetet som är det mest 

omfattande arbete vi någonsin skrivit. Vi känner varandra utan och innan, jag vet hennes 

svaga och starka sidor precis som hon vet mina, vi kompletterar varandra mycket väl!  

 

Jag har saknat förberedelser inför examensarbetet tidigare i utbildningen. Jag har hört av 

andra studenter som läser andra utbildningar på Högskolan i Skövde att de både har haft 

kurser och skrivit B-uppsats för att öva till den avslutade C-uppsatsen. Detta har försvårat 

arbetet eftersom vi inte visste riktigt hur utförandet skulle ske, utan det har kommit undan för 

undan då vi koncentrerat oss på en del i taget. Vi hade lite problem med att komma i rätt 

riktning i januari men sedan vi väl bestämde inriktning har vi haft ett bra flyt som fortsatt rakt 

igenom under hela arbetsgången. Naturligtvis har arbetet kantats av både med- och motgångar 

men överlag har det gått bättre än förväntat och jag är nöjd med vad vi åstadkommit. 

 

Någon tidsplan har vi egentligen aldrig haft nedskriven utan vi har satt mål undan för undan 

vilket alltid har fungerat bra tidigare när vi samarbetat och så även i detta fall. Vi tvingades in 

i ett högt tempo redan från början när både kursen med examensarbete och metodkursen som 

vi läste parallellt drog igång och detta tempo har vi upprätthållit under hela arbetet. Även om 

jag stundtals tyckt att metodkursen tagit onödigt fokus från uppsatsskrivandet får jag ändå i 

slutändan medge att den faktiskt hjälpt oss i uppsatsen. Tack vare den fick vi en klarare bild 

från start eftersom vi exempelvis var tvungna att välja vilka vetenskapliga teorier vi skulle 

förankra vår studie i redan i ett tidigt skede. 

 

Både Cissi och jag var sedan tidigare vana vid att ta eget ansvar men vår självdisciplin har 

verkligen satts på prov under våren. Jag själv jobbar tre-fyra dagar i veckan och i mars blev 

det klart att Cissi fick ett heltidsjobb från och med första april. Vi visste att det skulle bli tufft 

men jag tycker att vi lyckades vända detta till något positivt, vi blev än mer målinriktade och 
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bättre på att strukturera upp arbetet. Ganska omgående planerade vi in möten med 

respondenterna och resplaner för att samla in empirin innan april. Därefter har vi suttit både 

kvällar och helger och vårt hårda slit och vårt fokus har gjort att vi legat i fas och faktiskt inte 

behövt ha någon panik inför inlämningsdatumet vilket har varit väldigt skönt! 

 

Som jag nämnde ovan tycker jag själv att vi varit något oförberedda på att skriva 

examensarbete, detta har dock gjort att vi utvecklats desto mer under våren som varit. 

Förutom mer kunskap och insikt om just ämnet uppsatsen behandlar, syftar jag på kunskap 

om hur själva uppsatsprocessen går till. I början visste jag knappt vad ett metodkapitel och en 

teoretisk referensram innehöll. Pusselbitarna har fallit på plats ju längre skrivprocessen pågått. 

Ju mer insikt vi fått desto bättre justeringar har vi kunnat göra på de delar vi skrev i början av 

processen. Om jag någon gång skriver en till uppsats tror jag att det kommer bli lättare att 

både planera, strukturera och genomföra eftersom jag numera har ordentlig koll på de olika 

delarna och hur dessa ska kopplas samman och utmynna i studiens resultat. 

 

Vi hade en väldigt tuff start då det finns mycket få vetenskapliga artiklar att hitta om 

komponentavskrivning och definitivt inga artiklar inom kommunal verksamhet, efter mycket 

motgångar hade vi god lust att ge upp ett tag. Dessutom tyckte jag själv att det var svårt att 

veta både hur och vart jag skulle söka och vilka sökord som kunde användas för att hitta 

information som faktiskt var relevant för vår studie. Men vi samlade oss och bytte inriktning 

och utgick istället från principbaserade regelverk vilket var betydligt lättare att hitta artiklar 

om. När vi väl övervunnit detta hinder fick vi ny energi! När vi behövt komplettera med 

någon enstaka artikel i efterhand har jag märkt stor skillnad på hur jag söker. Det har gått 

mycket lättare då jag lärt mig hur det fungerar, hur jag ska hitta bra sökord samt att jag blivit 

duktigare på att urskilja relevant information ur artiklarna som kan vara på ett 20-tal sidor.  

 

Efter att vi läst in oss på kvalitativ och kvantitativ metod insåg vi att den förstnämnda passade 

vår studie, kommunerna var mycket samarbetsvilliga, alla respondenter vi frågade ställde 

gärna upp på intervju. Att genomföra dessa var det roligaste under arbetet men det var lite 

klurigt att ställa rätt frågor för att verkligen kunna besvara frågeställningen. Efterhand 

uppkom nya aspekter som vi inte tänkt på, till exempel vid första intervjun med Mullsjö, det 
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löste vi genom en kort telefonintervju för att komplettera empirin. Vi har aldrig intervjuat 

tidigare men bestämde oss ganska omgående att vi ville utföra platsintervjuer i första hand. På 

grund av sjukdomsfall tvingades vi göra Göteborgsintervjun via telefon och då märke jag 

verkligen vilken stor skillnad det är. Det är svårare att få en uppfattning om vad det är för 

människa bakom luren, kroppsspråket är en viktig del som försvinner. Det kändes svårare att 

komma djupare inom områdesfrågorna, det var exempelvis svårt att höra ibland och därför 

kom inte följdfrågorna så naturligt som tidigare. Vi lärde oss båda två väldigt mycket från den 

första intervjun tills den sista, jag själv blev mer avslappnad, det blev lättare att ställa aktuella 

följdfrågor och hålla diskussionen flytande. Under den allra första intervjun upplevde jag själv 

att jag fokuserade för mycket på nästa fråga istället för att lyssna än mer ingående på vad 

respondenten sa. Detta berodde på att jag var nervös och aldrig varit i en sådan sits tidigare 

men detta blev mycket bättre redan vid nästkommande intervjun.  I övrigt tyckte jag att vi har 

varit väl förberedda och pålästa inom ämnet när vi samlade in empirin vilket minskade min 

egen nervositet och förhoppningsvis framställde oss som seriösa i respondenternas ögon. 

 

När vi väl fått in materialet delade vi upp transkriberingen oss emellan för att spara tid. Vi 

hade en ganska klar bild av de stora delarna som vi ville ta upp i analysen men jag var orolig 

för att vi skulle missa viktiga detaljer eftersom det var så mycket material. Jag lärde mig att 

urskilja mönster i de olika svaren och tolka dessa utifrån teorierna. Efter att vi gått igenom 

den insamlade empirin flertalet gånger med utgångspunkt från teorierna kändes det ändå som 

att vi fått med allt relevant och jag tyckte det var ganska enkelt att dra slutsatser utifrån 

analysen. Där fick vi även hjälp av handledaren som såg ännu en slutsats som vi inte tidigare 

tänkt på.  När alla delar äntligen var skrivna kunde jag se uppsatsen som helhet ur ett nytt 

perspektiv, det blev lättare att göra vissa förändringar i tidigare delar för att bibehålla den röda 

tråden genom hela uppsatsen. 

 

Samarbetet har fungerat mycket bra, vi har suttit tillsammans under hela uppsatsens gång 

förutom när vi sökte artiklar och när vi transkriberade den insamlade empirin för att spara tid. 

Jag ser det som en stor fördel att arbete i par då man kan bolla idéer och diskutera med 

varandra. Jag är mycket nöjd över vårt resultat och skulle gärna arbeta med Cissi en gång till! 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med följande två huvudområden: 

komponentavskrivning och principbaserad redovisning samt öppenhet mellan kommuner. 

Nedan följer exempel på frågor som ställts till samtliga respondenter, dessa har sedan 

kompletterats med passande följdfrågor ut efter varje intervjusituation. 

 

Komponentavskrivning 

 Berätta kort dig själv och kommunen. 

 Berätta om er kommuns förhållande till komponentavskrivning. Hur långt ni har 

kommit i arbetet och hur har ni valt att genomföra införandet? 

 Hur upplever ni kravet på komponentavskrivning? Vilka svårigheter ser ni vid 

övergången? 

  

Principbaserad redovisning samt öppenhet mellan kommuner 

 Hur påverkas ni i allmänhet av att RKR är ett principbaserat system?  

 Vilken påverkan har öppenheten inom den kommunala redovisningen på de 

redovisningsval som görs? 

 Upplever ni att kommuner tenderar att titta på varandra och samarbeta i 

redovisningsfrågor? Exemplifiera! 


