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Sammanfattning  

Komponentavskrivning är ett aktuellt och viktigt ämne inom kommunal sektor eftersom 

rekommendationen om komponentavskrivning är relativt ny samt att det är skattebetalarnas pengar 

som till stor del finansierar denna extra administrativa börda som komponentavskrivning anses 

medföra. 

Syftet med studien är att förstå hur redovisningsansvariga inom kommuner hanterat 

implementeringsprocessen av komponentavskrivning samt belysa vilka konsekvenser 

avskrivningsmetoden medfört på den rättvisande bilden. För att uppnå syftet innefattar den teoretiska 

referensramen aktuella och relevanta teorier och begrepp för komponentavskrivning i kommuner. 

Metodvalet var semistrukturerade intervjuer som genomfördes i åtta kommuner i Skåne län. 

Resultatet visar att flera faktorer spelar in i hur avskrivningsmetoden väljs att implementeras i 

kommuner vilket har resulterat i att ingen tillämpning i någon kommun är exakt lik en annan. Den 

största påverkande faktorn är det tolkningsutrymme som finns i och med att kommuner i Sverige har 

principbaserad redovisning. 

Studien visar även att komponentavskrivning leder till en mer rättvisande bild av kommunernas 

finansiella ställning. Dock framkom indikationer på att jämförbarheten försämras eftersom 

komponentavskrivning implementerats och används på olika sätt i kommunerna. Detta resulterar i att 

den kommunala redovisningen inte är enhetlig och därför inte uppfyller kravet om jämförbarhet som 

är en av de kvalitativa egenskaperna som Rådet för kommunal redovisning beskriver i sitt ramverk. 

Studien bidrar till ökad förståelse om varför det finns skiljaktigheter och likheter i 

implementeringsprocessen av komponentavskrivning samt vilka konsekvenser avskrivningsmetoden 

medför. Studien ökar även förståelsen för vilken diskussion som är aktuell kring 

komponentavskrivning inom kommunal sektor. 

Genom intervjuerna framkom indikationer om att teori och praktik inte går hand i hand när det gäller 

komponentavskrivning. Framtida forskning kan belysa och tydliggöra om det existerar ett gap mellan 

teoretisk målsättning med komponentavskrivning och vad det i praktiken är möjligt att uppnå. 

Nyckelord: komponentavskrivning, rättvisande bild, kvalitativa egenskaper, kommunal redovisning, 

agentteorin, institutionell teori. 
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Abstract  

Component depreciation is a current and important topic because it is a relatively new 

recommendation. Furthermore, the undoubtedly additional administrative burden, which will follow as 

consequence of the component depreciation, will mainly be financed by taxpayers' money. 

The purpose of the study is to understand how accounting managers in municipalities handled the 

implementation process of component depreciation, and also to illustrate the impact of the 

depreciation method brought on the true and fair view. In order to reach the aim, the theoretical 

framework includes current and relevant theories and concepts to component depreciation. The 

chosen method was semi-structured interviews in eight municipalities in the Swedish county in Skåne. 

The results show that several factors affect how municipalities choose to implement the depreciation 

method, which means that no approach of any municipality is exactly similar to another. The main 

influencing factors are the interpretation of space available in that municipalities in Sweden who have 

principles-based accounting. 

The study also shows that the component depreciation leads to a more true and fair view of the 

municipality's financial position. However, indications appeared suggesting that the comparability 

deteriorates because each municipality implement and use component depreciation differently. This 

results in a heterogeneous municipal accounting, leading to that the requirement of comparability is 

not met. The requirement of comparability is one of the qualitative characteristics as the Council for 

Municipal Accounting describes in its framework. 

The study contributes to a better understanding of why there are differences and similarities in the 

implementation process and the consequences component depreciation brings. The study also 

increases the understanding of which discussion are of interest in component depreciation in the 

municipal sector. 

Through the interviews it was indicated that the theory and practice do not go hand in hand when it 

comes to component depreciation. It is suggested that future research will illustrate and clarify if there 

is an existing gap between the theoretical goal with component depreciation and what is practically 

achievable.  

Keywords: component depreciation, true and fair view, qualitative characteristics, municipal 

accounting, Agency theory, Institutional theory. 
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1. Inledning 
_________________________________________________________________________ 

Nytt explicit krav för 2014 är att komponentavskrivning ska användas inom kommunal 

redovisning. För att få en uppfattning om redovisningsmetoderna inom kommuner, 

inkluderat komponentavskrivning, följer härmed en bakgrund till ämnet. Därefter framförs 

även vilken diskussion som för tillfället anses vara aktuell gällande komponentavskrivning. 

Utifrån detta utvecklas och framförs studiens syfte. Avslutningsvis presenteras studiens 

disposition. 

_________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Genom historien har redovisning inom kommuner inte varit särskilt reglerad utan har präglats 

av frivillighet (Stárová & Čermáková, 2010). Inom kommuner har egenutformade 

redovisningsmodeller använts. Redovisning var då främst ämnat till intern kontroll där 

användarna bestod av politiker, interna beslutsfattare och tjänstemän. De senaste 20 åren har 

en betydande utveckling inträffat som inneburit att de kommunala redovisningsmodellerna 

alltmer liknar näringslivets modeller (Falkman & Orrbeck, 2001). 

År 1990 infördes Lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614) vilket resulterade i 

hårdare och mer tvingande reglering gällande redovisning i kommuner (Falkman & Orrbeck, 

2001). I samband med att Lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614) infördes 

bildades det normgivande organet Rådet för kommunal redovisning (RKR). RKR har 

ansvaret att utveckla god redovisningssed åt kommuner och utger redovisnings-

rekommendationer som ger möjlighet till vägledning vid redovisning i kommuner och 

landsting. RKR:s rekommendationer ska följas vid kommunal redovisning (Falkman, 2000; 

Tagesson 2007). 

Trots att Lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614) infördes, vilket gjorde att det 

blev hårdare reglering, får det inte glömmas bort att Sveriges lagar och regler är 

principbaserade (Grönlund, Tagesson & Öhman, 2011). Det innebär att det finns 

tolkningsutrymme och att val och beslut avgörs av sakkunniga (Watts & Zimmerman, 1986). 

Dock måste valen och besluten hållas inom vissa ramar (Agoglia, Doupnik & Tsakumi, 
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2011). För att förstå redovisningsvalen ur ett teoretiskt perspektiv anser flera forskare kunna 

förklara dessa val med hjälp av institutionell teori (Institutional theory). Teorin kan användas 

eftersom den förklarar redovisningsval som en effekt av de institutionella påtryckningarna 

som finns på organisationers aktörer (Collin, Tagesson, Andersson, Cato & Hansson, 2009). 

Redovisningen i kommuner ska vara begriplig, tillförlitlig, jämförbar, relevant, öppen och 

transparent (RKR, 2014a). Detta syftar till att ge en rättvis bild av resultat, ställning och andra 

förhållande. Redovisningen riktar sig till flertalet olika användare såsom kunder, 

leverantörer, skattemyndigheter, anställda, allmänheten (Sandin, 1996). Informationen som 

lämnas genom redovisningen från kommuner till dessa användare ska både vara korrekt och 

av stort värde för informationsanvändarna. Därför måste värderingar av tillgångar, skulder, 

inkomster och utgifter göras på sådant sätt att användarna får ut så stor nytta som möjligt av 

informationen (Brorström, Haglund & Solli, 1998). 

Denna studie fokuserar på ett av redovisningsvalen i kommuner, närmare bestämt valet av 

avskrivningsmetod, eftersom hur en tillgång av betydande värde bokförs kan påverka den 

rättvisande bilden av kommuners finansiella ställning. Avskrivning kan tillämpas på 

anläggningstillgångar (Drefeldt & Törning, 2013). En anläggningstillgång är en tillgång när 

avsikten är för stadigvarande bruk eller användning i verksamheten (Andersson, 

Klackenstam & Laurelii, 2000). Med avskrivning menas att utgiften som uppstår vid inköp 

av en tillgång periodiseras över tillgångens nyttjandeperiod (Drefeldt & Törning, 2013). 

Kostnaden lyfts inte i bokföringen förrän värdet på tillgången minskar. Vilken 

avskrivningsmetod som används beror på en tillgångs förbrukningsmönster (Grönlund m.fl., 

2011). Då avskrivningen ger en mer jämn kostnadsfördelning av en tillgång ökar den 

rättvisande bilden av en kommuns finansiella ställning (Stárová & Čermáková, 2010). 

I december 2013 gav RKR ut en ny rekommendation angående avskrivning av tillgångar. 

Nytt för räkenskapsåret 2014 var att komponentavskrivning ska tillämpas. Komponent-

avskrivning innebär att tillgångar delas upp i olika komponenter där respektive komponent 

skrivs av under sin nyttjandeperiod (RKR, 2014b). En tillgång ska då delas upp i 

komponenter om nyttjandeperioden och värdet för dem skiljer sig väsentligt och därmed 

kommer bytas ut vid olika tidsintervall (Stárová & Čermáková, 2010). Komponent-

avskrivningsmetoden anses ge den mest rättvisande bilden av den finansiella ställningen 
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jämfört med den traditionella linjära avskrivningsmetoden enligt Stárová och Čermáková 

(2010). 

1.2 Problematisering 

Inom redovisning har det skett en ökad harmonisering vilket beror på en internationalisering 

som tilltagit under senaste decennierna. Förespråkare för harmoniseringen är aktieägare, 

börser, multinationella företag, revisionsbyråer, fackföreningar och skattemyndigheter. På 

grund av harmoniseringen införs nya redovisningsmetoder för att anpassa redovisningen till 

de internationella standarderna (Peill, 2000). Inom internationell offentlig redovisning finns 

endast en standard tillgänglig, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 

som utges av International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) (Budding, 

Grossi & Tagesson, 2015; RKR 2014a). Få länder har fullt implementerat dessa 

redovisningsstandarder, däribland Sverige som följer RKR:s rekommendationer. Dock 

inspireras och vägleds RKR av IPSASB men även av nationella normgivande organet 

Bokföringsnämnden (BFN) vid framtagande av deras rekommendationer (RKR 2014a). 

Detta gör att även Sveriges kommuner påverkas av harmonisering inom redovisning där 

komponentavskrivning är en del av arbetet (RKR 2014a). 

Uppfattningar angående införandet av komponentavskrivning inom kommunal sektor är 

inget som synts till i populärpressen. Däremot bildades en omstridd diskussion inom den 

privata sektorn där särskilt fastighetsföretag varit kritiska mot den nya avskrivningsmetoden. 

De ansåg att det skulle bli en stor utmaning och att metoden innehåller för många 

bedömningar (Lennartsson, 2013; Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011). Svårigheterna har 

bestått i att rekommendationerna och vägledningen som finns tillgänglig till hjälp vid 

övergången till komponentavskrivning är vag. Det finns inga bestämda riktlinjer och det står 

inte uttryckligen vad som är väsentligt skillnad i nyttjandeperiod och vad som är av 

betydande värde (Lennartsson, 2014). Annan kritik som fått uppmärksamhet är att den 

administrativa kostnaden skulle öka vid byte från de traditionella avskrivningsmetoderna till 

komponentavskrivning. Kostnaden för att identifiera komponenter och upprätta 

avskrivningsplaner skulle helt enkelt överstiga nyttan (Lennartsson, 2013, Hellman m.fl., 

2011).  
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Hellman, Nordlund och Pramhäll (2001) motsätter sig de kritiska åsikterna och hävdar att 

nyttan överstiger kostnaderna. Vidare menar de att komponentavskrivning ger upphov till en 

väsentligt bättre redovisning vilket leder till att företags finansiella ställning och utveckling 

återspeglas på ett mer rättvist sätt. Det beror på att viktiga komponenter med olika 

nyttjandeperioder delas upp och påverkar det ekonomiska resultatet med en jämn 

kostnadsfördelning. Om utgifter för komponenter, med olika nyttjandeperioder och av 

betydande värde, istället kostnadsförs direkt blir det en ojämn kostnadsfördelning mellan 

åren vilket har en effekt på det ekonomiska resultatet. Åren då komponenter byts ut 

underskattas resultatet samtidigt som åren då det inte sker ett byte överskattas resultatet. Det 

finns en risk att en missvisande bild vilseleder intressenter (Hellman m.fl., 2011). Forskarna 

Stárová och Čermáková (2010) delar meningen om komponentavskrivningens påverkan på 

den rättvisande bilden. RKR (2014c) instämmer också med att effekten av komponent-

avskrivning ökar den rättvisande bilden av kommuners finansiella ställning. Ett annat 

argument för komponentavskrivning är att det innebär en stramare lag vilket leder till en mer 

enhetlig och trovärdig redovisning och bidrar till en högre kvalitet på redovisningen i 

kommuner (Falkman & Orrbeck, 2001).  

Då kommuner innehar materiella anläggningstillgångar har de fått samma krav som 

företagen i den privata sektorn på tillämpning av komponentavskrivning och därmed också 

behövt genomgå en implementeringsprocess. Företagen inom den privata sektorn har 

förmedlat deras kritiska synpunkter om kravet på komponentavskrivning. Vilken uppfattning 

nyckelpersoner i kommunerna haft om kravet och vilken effekt avskrivningsmetoden 

medfört på den rättvisande bilden finns det däremot ingen forskning om. Att 

komponentavskrivning innebär en administrativ kostnadsökning verkar vara konstaterat. 

Denna kostnad täcks av intäkter i kommunen som främst består av skatter från allmänheten 

(Budding m.fl., 2015). Om nyttan med komponentavskrivning inte överstiger kostnaderna 

kan det ifrågasättas om skattebetalarnas pengar gör bäst nytta här. 

1.3 Syfte 

Syftet är att skapa en förståelse för hur redovisningsansvariga inom kommuner hanterat 

implementeringsprocessen av komponentavskrivning samt belysa vilka konsekvenser 

avskrivningsmetoden medfört på den rättvisande bilden.  
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1.4 Disposition 

Studien är uppdelad i fem kapitel. I detta inledande kapitel har bakgrunden till ämnet 

introducerats följt av problematiseringen som mynnat ut i en syftesformulering. I det andra 

och nästkommande kapitel presenteras den teoretiska referensramen innehållande relevanta 

teorier samt begrepp kopplat till komponentavskrivning som krävs för att kunna uppfylla 

studiens syfte. Kapitel två ligger sedan till grund för utformningen av intervjuguiden till 

empiriinsamlingen vilket diskuteras närmre i kapitel tre tillsammans med övriga metodval. 

Relevanta delar av den insamlade empirin presenteras och analyseras med hjälp av den 

teoretiska referensramen i efterföljande kapitel. I kapitel fem, det sista kapitlet, presenteras 

slutsatsen som knyter ihop studien. Kapitlet avslutas med studiens bidrag samt förslag till 

framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
_________________________________________________________________________ 

För att kunna uppfylla syftet med studien berör följande kapitel väsentliga teorier och 

begrepp som framförallt är kopplade till komponentmetoden som avskrivningsmetod. 

Teorierna som beaktas är agentteorin och den institutionella teorin. För att få en helhet och 

förståelse för kommunal redovisning framförs även hur redovisningen inom kommuner har 

sett ut historiskt samt vilken reglering som styr kommunal redovisning idag. 

_________________________________________________________________________ 

2.1 Principbaserad redovisning 

Skillnader och likheter i redovisning och reglering mellan länder kan förklaras med olika 

faktorer. Det kan bland annat vara kultur, politik, rättssystem samt samband mellan 

redovisning och beskattning. Faktorernas samverkan varierar och har skiljaktiga inflytanden 

och påverkan på länders redovisning. Forskare har försökt att klassificera och systematisera 

länders redovisningssystem och kommit fram till att det finns en möjlig uppdelning mellan 

principbaserad och regelbaserad redovisning (Grönlund m.fl., 2011). I varje redovisnings-

system finns det ett antal principer som ligger till grund vid både principbaserad och 

regelbaserad redovisning. Principbaserade redovisningsstandarder karaktäriseras av tydliga 

avsiktsförklaringar med riktlinjer utan detaljerad vägledning för genomförandet. I motsatts 

karakteriseras regelbaserade standarder av ett stort antal detaljerade regler av genomförandet 

och efterlevnaden (Grönlund m.fl., 2011; Collins, Pasewark & Riley, 2012). Sverige har ett 

principbaserat redovisningssystem men i syfte att öka jämförbarheten internationellt pågår 

det en harmonisering i redovisningsreglering mellan länder (Grönlund m.fl., 2011).  

Det råder delade meningar kring principbaserad redovisning. Forskning visar att det finns ett 

tolkningsutrymme och att principbaserad redovisning innehåller en hög grad av yrkesmässiga 

bedömningar (Bradbury & Schröder, 2012; Watts & Zimmerman, 1986; Maines m.fl., 2003). 

Det är av största vikt att ledningen, redovisningsprofessionen och redovisare besitter kunskap 

för att kunna göra riktiga bedömningar men även ha en vilja att göra objektiva bedömningar 

för att kunna framföra en rättvis bild av den finansiella ställningen. Då principbaserade 

standarder innebär fler valmöjligheterna väljer redovisningsansvariga det alternativ som ger 

en mest rättvis avspegling av den finansiella ställningen (Maines m.fl., 2003). På grund av 
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de omfattande professionella bedömningarna hävdar kritiker till principbaserad redovisning 

att det resulterar i varierande redovisning, vilket i sin tur kan minska enhetligheten och 

jämförbarheten (Collins m.fl., 2012). Dessutom ser andra kritiker ett problem med 

tolkningsutrymmet då det finns incitament för ledningen att göra redovisningsval utifrån 

deras eget intresse (Watts & Zimmerman, 1986). Förespråkare för principbaserad 

redovisning hävdar att redovisares professionella tolkningar och kravet på öppenhet minskar 

varierande tolkningar (Collins m.fl., 2012). Den höga insynen i den finansiella informationen 

tillsammans med den höga kvalitet principbaserad redovisning innebär ökar förtroendet för 

organisationen och förenklar för användare att fatta beslut (Bailey & Sawers, 2012). 

Förespråkarna menar också att med färre regler och ett mer principbaserat 

redovisningssystem ger en mer effektiv finansiell rapportering (Bradbury & Schröder, 2012). 

2.2 Kommunal redovisningsreglering 

Falkman (2000) anser att syftet med kommunal redovisningsreglering är att frambringa låga 

transaktionskostnader och en effektiv marknad för redovisningens olika intressenter. Nelson 

(2003) påstår att det krävs en balans mellan principer och regler för att redovisningen ska 

kunna avspegla verkligheten på bästa sätt. Standardutvecklande organ har bildats och 

standarder har utvecklats i flera länder för att kunna standardisera särskilda redovisnings-

principer och regler (Budding m.fl., 2015). 

2.2.1 Historisk redovisningsreglering 

De senaste decennierna har det skett avgörande förändringar i regleringen för redovisningen 

i svenska kommuner (Tagesson, 2007). Historiskt sett präglades redovisningen till stor del 

av frivillighet då egna redovisningsmodeller upprättades inom kommunerna (Falkman & 

Orrbeck, 2001). Enda regleringen som fanns innan år 1956 var det så kallade 

förmögenhetsskyddet framförd av 1953 års kommunallag “Vad kommunen tillhör i fast eller 

lös egendom bör så förvaltas, att kommunens förmögenhet ej minskas”, (SFS 1953:753, 4 

kap.). 

År 1956 utvecklade Kapitalredovisningskomittén redovisningsmodellen KRK-56 som var ett 

stort steg i redovisningens utveckling. Målet med modellen var att skapa en mer enhetlig 

redovisning. Sättet att redovisa i kommuner hade hittills varierat i stor omfattning eftersom 

redovisningen till stor del varit oreglerad. KRK-56 gällde ända fram till år 1986, då en ny 
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modell utvecklades. Denna kom att nämnas som Kf/Lf-86 och skapades av 

Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Orsaken till utvecklandet av den nya modellen 

berodde på att kommunens organisation och verksamhet genomgått stora förändringar vilket 

krävde en ny modell inom redovisning (Falkman & Orrbeck, 2001). Införandet av den nya 

modellen föranledde att kommunal redovisning i stor utsträckning kom att likna 

redovisningen i den privata sektorn (Bergvärn, Mellemvik & Olson, 1995). Samtidigt 

bildades det normgivande organet Referensgruppen som publicerade redovisnings-

anvisningar, bland annat anvisningar om redovisning av anläggningstillgångar.  På 90-talet 

skedde omfattande förändringar och kommunal redovisning blev mer reglerad och tvingande 

än innan. År 1997 bildades Rådet för kommunal redovisning (RKR) och ersatte då 

Referensgruppen. År 1998 upprättades lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614) 

(Falkman & Orrbeck, 2001). Idag följs lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614) i 

Sveriges kommuner. Denna lag säger att redovisningsansvariga ska upprätta redovisning 

enligt god redovisningssed. Inom kommunal redovisning är det RKR som preciserar vad god 

redovisningssed är (RKR, 2012). Även om kommunal redovisningsreglering har skärpts 

avsevärt genom tiden är regleringen inom den privata sektorn hårdare i jämförelse (Tagesson, 

2007).  

2.2.2 Nuvarande redovisningsreglering 

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) är det enda organet som 

utvecklar internationella redovisningsstandarder som är riktade till den offentliga sektorn. 

IPSASB utvecklades som en produkt av harmoniseringen av den offentliga sektorns 

redovisning. Orsaken till att harmonisering eftersträvades var på grund av mångfalden i de 

offentliga finansiella informationssystemen mellan länder vilket orsakade stora variationer i 

redovisningen (Christiaens, Vanhee, Manes-Rossi, Aversano & Van Cauwenberge, 2015). 

Till IPSASB gavs befogenheten att utveckla standarder för den offentliga sektorn för att 

möjliggöra ett universellt system för den offentliga sektorns finanshantering och redovisning 

(Budding m.fl., 2015). De standarder IPSASB utfärdar grundas till stor del på International 

Financial Reporting Standards (IFRS), vilka är internationella standarder som gäller inom 

den privata sektorn (Grönlund m.fl., 2001). Målet är att genom standarderna förbättra 

redovisningen, finansiella rapporteringen och finanshanteringen (Budding m.fl., 2015). 

Enligt Christiaens, Vanhee, Manes-Rossi, Aversano och Van Cauwenberge (2015) har 
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kommuner inte fullt ut anammat IPSAS. Istället följer kommuner RKR:s rekommendationer 

vilka inspireras och vägleds av internationella normgivande organ såsom IPSASB och av 

nationella normgivande organet Bokföringsnämnden (BFN) vid framtagandet av deras 

rekommendationer (RKR 2014a). Den specifika karaktären i den offentliga sektorn gör att 

de utvecklat ett eget anpassat ramverk istället för att följa IFRS ramverk (Budding m.fl., 

2015). 

Förutom de normgivande organen hämtar RKR även inspiration och vägledning från deras 

egna konceptuella ramverk vid utveckling av rekommendationer till kommuner. Ramverket 

är inte en rekommendation utan en vägledning för RKR:s arbete och står således inte 

överordnat rekommendationer eller lagstiftning. Då ramverket i undantagsfall kan byggas på 

grunder som skiljer sig från lagstiftningen kan det i fåtal fall förekomma konflikter mellan 

ramverket och lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614) samt de rekommendationer 

RKR utfärdar. Dock förekommer dessa situationer alltmer sällan då ramverket är vägledande 

för RKR vid framtagande av rekommendationer som gör att rekommendationerna 

överensstämmer bättre med ramverket efterhand (RKR, 2014a). 

Det finns en väsentlig skillnad mellan offentlig och privat sektor vilket leder till att RKR:s 

ställningstagande i specifika redovisningsfrågor kan skilja sig från andra nationella och 

internationella normgivare. Det beror på att kommuners primära mål är att uppfylla olika 

målsättningar genom att bedriva verksamhet och inte att ge avkastning vilket är 

målsättningen i den privata sektorn. På grund av kommunens mål är den finansiella rapporten 

viktig för resultat- och effektivitetsmätning, men inte tillräcklig för att kunna mäta 

effektiviteten. För att mäta effektiviteten krävs även kompletterande information om mängd 

och kvalitet. Detta är något RKR beaktar i sitt arbete och därför kan det uppstå skillnader 

mellan RKR:s ställningstagande jämfört med andra normgivare (RKR, 2014a). 

I ramverket utfärdat av RKR beskrivs fem viktiga kvalitativa egenskaper som ska uppfyllas 

för att kommuners finansiella rapporter ska vara användbar för intressenter. Egenskaperna är 

begriplighet, relevans, jämförbarhet, tillförlitlighet samt öppenhet och transparens. Den 

första egenskapen innebär att rapporterna ska vara utformade på ett sätt så att en användare 

med rimlig kunskap om kommunal verksamhet samt ekonomi och redovisning ska kunna 

begripa innehållet. Dessutom ska rapporterna kompletteras med noter och tilläggsuppgifter 
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vilka uppger uppskattningar och bedömningar som de finansiella rapporterna är baserad på. 

Den andra egenskapen innebär att finansiella rapporter ska kunna jämföras mellan kommuner 

samt inom kommunen över tid. Detta är viktigt då kommuners tjänster och varor normalt inte 

prissätts på en marknad. För det tredje ska informationen i de finansiella rapporterna vara 

relevant som möjliggör en uppföljning för att kunna utvärdera beslut och resursanvändning. 

Den fjärde kvalitativa egenskapen är tillförlitlighet vilket innebär att kommunernas resultat 

och finansiella ställning ska framställas på ett objektivt sätt i rapporterna. Den sista 

egenskapen är öppenhet och transparens. Kommunernas finansiella rapporter ska finnas 

tillgänglig för offentligheten att ta del av (RKR, 2014a). Öppenheten krävs eftersom 

kommuners intäkter består av allmänhetens medel (Budding m.fl., 2015). Vidare ska 

väsentliga ekonomiska händelser samt aspekter kring bedömning av kommuners resultat och 

ställning beaktas vid upprättande av finansiella rapporter. Dock krävs det professionella 

uppskattningar och bedömningar vid utformningen av finansiella rapporter då kompromisser 

mellan de kvalitativa egenskaperna kan vara nödvändig för att uppfylla syftet med finansiell 

rapportering (RKR, 2014a).  

2.2.3 God redovisningssed och rättvisande bild 

Normsystem inom redovisningen består förutom av principer även av ramlagar, 

rekommendationer och praxis. Utifrån ramlagar och principer utvecklas rekommendationer 

som talar om hur redovisningen bör vara. Utifrån hur ramlagar, principer och 

rekommendationer används i verkligheten utvecklas praxis. Syftet med normsystemet är att 

finna, tillämpa och utveckla god redovisningssed. Lagen om kommunal redovisning (SFS 

1997:614) har till syfte att reglera redovisningen i kommuner (Grönlund m.fl., 2011). 

“Bokföring och redovisning skall fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 

redovisningssed” (Lagen om kommunal redovisning, SFS 1997:614, 3§ 1kap.). Detta syftar 

till redovisningsprocessen, på vilket sätt som redovisas (Artsberg, 2005). RKR är det 

normgivande organ som har ansvaret att utveckla god redovisningssed åt kommunerna i 

enlighet med Lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614) (RKR, 2014a).  

Syftet med den finansiella rapporteringen i kommuner är att förmedla en rättvisande bild av 

resultat och ställning åt intressenter. De externa intressenterna består av invånare, brukare, 

organisationer som är beroende av ersättningssystem eller konkurrerar med kommuners 
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egenregiverksamhet, andra kommuner och deras representanter. Kommunernas interna 

intressenter är beslutsfattare såsom tjänstemän och politiker (RKR, 2014a).  

Genom att redovisare tillämpar god redovisningssed resulterar det i en rättvisande bild av en 

organisations ekonomiska ställning och resultat (Grönlund m.fl., 2011; Drefeldt & Törning, 

2014). Rättvis bild sätter användaren samt produkten i fokus och innebär att utomstående ska 

kunna göra en helhetsbedömning utifrån en årsredovisning som stämmer överens med 

verkligheten utan att vidare vara insatt i verksamheten (Grönlund m.fl., 2011, Artsberg, 

2005). Enligt RKR (2014a) bör kommuners finansiella rapporter utformas på ett sådant sätt 

att externa användare kan tolka och förstå rapporterna för att kunna tillfredsställa 

informationsbehovet hos alla tänkbara användare. Det är således viktigt att framföra en rättvis 

återspegling av den finansiella ställningen (Alexander & Eberhartinger, 2009) för att inte 

vilseleda en intressent (Grönlund m.fl., 2011). Ett viktigt syfte med RKR:s rekommendation 

om komponentavskrivning är att den rättvisande bilden ska öka (RKR, 2014b). 

2.3 Avskrivning 

Avskrivning innebär att en tillgångs avskrivningsbara belopp fördelas över tillgångens 

livslängd (Muthupandian, 2009). Kostnaden för inköp av en tillgång som en enhet lyfts inte 

i bokföringen förrän värdet på tillgången minskar. Vilken avskrivningsmetod som används 

beror på en tillgångs förbrukningsmönster (Grönlund m.fl., 2011). 

2.3.1 Komponentavskrivning 

I december 2013 gav RKR ut en ny rekommendation för hur materiella anläggningstillgångar 

ska hanteras i kommunal redovisning. Nytt för räkenskapsåret 2014 var att 

komponentavskrivning ska tillämpas i kommuner enligt RKR:s rekommendation 11.4. 

Rekommendationen innehåller riktlinjer gällande redovisning av materiella anläggnings-

tillgångar och grundas på kapitel sex i lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614) 

(RKR, 2014b). En koppling skulle även kunna dras till International Public Sector 

Accounting Standards 17 (IPSAS 17) som beskriver komponentavskrivning på en 

internationell nivå. Innan denna rekommendation utgavs av RKR krävdes det endast att 

kommuner skulle skriva av tillgångar systematiskt över tillgångens ekonomiska livslängd 

(Falkman och Orrbeck, 2001). Den mest dominerande avskrivningsmetoden inom kommuner 

har varit den nominella linjära avskrivningsmetoden enligt studier och praxisundersökningar 
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(RKR, 2014c). Komponentavskrivning innebär att tillgångar delas upp i olika komponenter 

där respektive komponent skrivs av under sin nyttjandeperiod. Orsaken till att tillgången 

delas upp i komponenter beror på att komponenterna kan komma att ersättas i olika 

tidsintervall. Detta kan i kommuner exempelvis handla om pumpar, idrottsplatser, vägar och 

byggnader. Krav för att tillämpa komponentavskrivning innefattar att nyttjandeperioden för 

olika komponenter ska skilja sig väsentligt. Komponenterna ska även vara av betydande 

värde (RKR, 2014b).  

Det finns flertalet olika fördelar med komponentavskrivning. En av de viktigaste fördelarna 

anser Lind och Bejrum (2002) vara att avskrivningstiden för en tillgång inte behöver beaktas 

och bedömas som en enhet. De framför även att komponentavskrivningsmetoden på ett bättre 

sätt återspeglar det “verkliga värdet” av tillgångar vilket delvis beror på att avskrivnings-

takten automatiskt anpassas till komponentens egenskaper (Lind & Bejrum, 2002). Även 

Stárová & Cermáková (2010) argumenterar för att användandet av komponentavskrivning 

genererar den mest rättvisande bilden av en tillgång. Lind och Hellström (2011) menar att 

komponentavskrivning ger både en mer rättvis bild på tillgångens bokförda värde och en mer 

rättvis bild på årets resultat. 

Forskning har även visat att komponentavskrivning inte bara är förenligt med fördelar. Flera 

nackdelar lyfts, exempelvis anser Lind och Bejrum (2002) att avskrivningsmetoden kan leda 

till ökade administrativa kostnader eftersom redovisningsansvariga måste ta hänsyn till och 

följa flera komponenter istället för tillgången som en enhet (Lind & Bejrum, 2002). Även 

Lind och Hellström (2011) beskriver att en stor nackdel med avskrivningsmetoden är att den 

är arbetskrävande. Risken är att om det finns flera komponenter resulterar detta i många olika 

avskrivningsplaner (Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011). Svårigheter uppkommer även 

när komponentens värde ska bedömas och identifieras. Kostnaden för tillgången ska delas 

upp på de komponenter tillgången består av, bedömningen i denna situation anses inte vara 

lätt. Detsamma gäller när redovisningsansvarig ska bedöma den enskilda komponentens 

livslängd (Lind & Bejrum, 2002).  Lind och Hellström (2011) menar att det inte finns någon 

självklar uppdelning i komponenter vilket leder till subjektiva bedömningar. 

Komponentavskrivning kan implementeras på fyra olika sätt. Första alternativet är att alla 

befintliga tillgångar i kommunen retroaktivt delas in i komponenter och därefter även 
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tillämpa det på framtida investeringar. Andra alternativet är att endast beakta nya insatser, 

exempelvis omläggning av tak, som en komponent medans resterande av tillgången fortsätts 

skrivas av enligt gamla avskrivningsmetoder. Tredje alternativet är att kommuner startar 

implementeringen av komponentavskrivning när större upprustningsprojekt genomförs. Sista 

alternativet är att avskrivningsmetoden införs endast på helt nya tillgångar. Denna metod ger 

lägst administrativ börda av de fyra alternativen som framförs, dock medför metoden att 

dubbla system kommer användas samtidigt under en lång tid (Lind och Hellström, 2011). 

Enligt rådande normgivning finns ingen tydlig vägledning om vilken avskrivningsmetod som 

ska användas. Det är därför upp till redovisningsansvariga i kommunerna själva att avgöra 

när komponentavskrivning ska tillämpas (Tagesson, 2007). Enligt RKR (2014b) ska den 

avskrivningsmetod väljas som bäst återspeglar hur en tillgångs värde successivt förbrukas. 

Lind och Hellström (2011) beskriver på liknande sätt att den metod som är mest lämplig för 

att få fram ett “rätt” värde på tillgången ska användas i kommuner. 

Idag finns det flertalet studier och undersökningar inom valet av avskrivningsmetod men 

komponentavskrivning är fortfarande ett outforskat område. Det kan bero på att 

avskrivningsmetoden nyligen infördes i svenska regelverk och rekommendationer. Orsaken 

till att det kontinuerligt sker en utveckling av olika redovisningsmetoder, därtill avskrivning 

inräknat, beror på att harmonisering eftersträvas inom redovisning (Guggiola, 2010) 

2.4 Redovisningsteori 

Redovisningsteorier finns till för att vägleda hur redovisningsansvariga ska agera vid olika 

bedömnings- och värderingssituationer (Frostenson, 2015). Inom redovisning finns det inte 

en generell teori utan istället finns det flera olika redovisningsteorier som förklarar 

redovisningens utformning. I denna studie används den institutionella teorin (Institutional 

theory) och agentteorin (Agency theory) då det enligt Humphrey och Scapens (1996) kan 

vara en fördel att använda flera teorier när syftet med studien är att förstå ett empiriskt 

fenomen. Enligt Falkman och Tagesson (2008) och Collin m.fl. (2009) är institutionell teori 

en huvudteori inom forskning för att förstå redovisningsval. Även inom kommunal 

redovisning har den institutionella teorin visat sig vara användbar till att förklara 

redovisningsval (Falkman & Tagesson, 2008). Agentteorin förklarar utifrån förhållandet 

mellan agent och principal företagsledningens redovisningsval och användning av metoder 
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för att kunna kontrollera den andra parten (Frostensson, 2015; Tagesson, 2007). Teorierna 

kan komplettera varandra och på så sätt tillhandahålla en bred teoretisk förståelse som 

möjliggör förståelse för hantering och förändring av arbetssättet i kommuner i samband med 

införandet av komponentavskrivning. Denna teorikombination har bland annat använts i 

forskning av Tagesson (2007) när han undersökte hur lagstiftning och vald associationsform 

påverkar harmoniseringen av redovisningen och tillämpning av god redovisningssed i 

svenska vatten- och avloppssektorn. 

2.4.1 Institutionell teori 

Den institutionella teorin förutsätter att organisationer inom ett gemensamt organisationsfält 

svarar mot påtryckningar och antar struktur och praxis vilka anses vara lämpliga 

redovisningsval och legitima av andra organisationer inom fältet (Tagesson, 2007). Enligt 

Dillard, Rigsby och Goodman (2004) har social kultur och miljö en essentiell betydelse för 

redovisningsvalen. Teorin har främst använts inom organisationsforskning men används allt 

oftare inom redovisningsforskning för att studera redovisningsval i organisationer (Dillard, 

Rigsby & Goodman, 2004). Institutionell teori har även visat sig vara till nytta vid förklaring 

av redovisningsbeteende inom den kommunala sektorn (Falkman & Tagesson, 2008). 

Falkman och Tagesson (2008) har med hjälp av den institutionella teorin även kunnat förklara 

skillnader i redovisningen mellan kommuner. Hur komponentavskrivning har 

implementerats i kommuner skulle kunna förstås med hjälp av den institutionella teorin. 

Enligt Budding, Grossi och Tagesson (2015) finns det två huvuddimensioner av institutionell 

teori som är användbara vid redovisningsforskning. Den första består av tre olika 

isomorfiprocesser, vilka blev identifierade av Dimaggio och Powell (1983). Den andra 

dimensionen är frikoppling (decoupling). I denna studie är de tre olika isomorfiprocesserna 

användbara.  

Enligt DiMaggio och Powell (1983) är isomorfi en process där en enhet i en population 

kommer att efterlikna de andra enheterna då de möter samma miljömässiga förutsättningar. 

I takt med att rationella aktörer förändrar sina organisationer stiger likheterna gradvis mellan 

organisationerna. De tre olika isomorfiprocesserna förklarar varför organisationer inom ett 

särskilt organisationsfält blir homogena. Processerna är tvingande isomorfi (coercive 

isomorphism), härmande isomorfi (mimetic isomorphism) och normativ isomorfi (normative 
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isomorphism). Gemensamt förklaras likheterna mellan organisationer av olika påverkande 

krafter i samhället (DiMaggio & Powell, 1983). I detta fall är det Rådet för kommunal 

redovisning (RKR) som är den i första hand påverkande kraften om införandet av 

komponentavskrivning i kommunerna. Syftet är att öka den rättvisande bilden i 

redovisningen (RKR, 2014b). Nedan följer en fördjupning av de tre olika isomorfierna.  

Tvingande isomorfi uppstår när organisationer förändrar sin institutionella praxis på grund 

av formella eller informella påtryckningar av kulturella förväntningar samt från externa 

organisationer vilka organisationen är beroende av. Påtryckningarna kan upplevas som 

tvingande (DiMaggio & Powell, 1983). En sorts formell påtryckning på kommuner skulle 

kunna vara komponentavskrivning vilket är ett krav från RKR (Falkman, 2000). I och med 

att organisationer inom ett fält möter samma påtryckningar blir de alltmer homogena 

(DiMaggio & Powell, 1983; Tagesson, 2007). Utifrån den tvingande isomorfin skulle det 

kunna vara möjligt att skapa en förståelse över RKR:s påverkan på redovisningsansvarigas 

hantering av kravet om komponentavskrivning. På så sätt tillhandahålls en förståelse över 

implementeringsprocessen.  

Härmande isomorfi är i huvudsak relaterat till osäkerhet och innebär att organisationer 

efterliknar andra organisationers framgångsrika koncept med avsikt att hantera osäkerheten 

och att förbättra institutionell praxis (DiMaggio & Powell, 1983; Tagesson, 2007). Studier 

på institutionell teori har visat att organisationer inom ett visst fält efterliknar ledande 

organisationer inom fältet angående nya riktlinjer och rutiner. Det görs för att bibehålla eller 

förbättra intressenters uppfattning om organisationens legitimitet. Utan tvingande 

påtryckningar från intressenter är det osannolikt att det uppstår press att imitera eller 

överträffa andra organisationers institutionella praxis (Unerman & Bennet, 2004). Enligt 

DiMaggio och Powell (1983) är osäkerhet en faktor som uppmuntrar till imitering. Det finns 

en betydande fördel att imitera beteende i avseende ekonomiska arbetsrutiner när de ställs 

inför oklara lösningar på ett problem (DiMaggio & Powell, 1983). Härmande isomorfi skulle 

därmed kunna skapa en än mer djupare förståelse för hur redovisningsansvariga i kommuner 

valt att gå tillväga vid implementeringen av komponentavskrivning då kravet inte medförde 

en detaljerad vägledning. Tolkningsutrymme är ett typiskt karaktärsdrag för principbaserad 

redovisning (Grönlund m.fl., 2001).  
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Den normativa isomorfin knyter främst an till professioner vars medlemmar kämpar för att 

definiera villkoren och metoder i deras arbete (Tagesson, 2007). Professioner möter samma 

tvingande och härmande påtryckningar som organisationer (DiMaggio & Powell, 1983). 

Revisorer och revisionsbyråer har en betydande roll inom professionen och i processen för 

institutionalisering av redovisningsstandarder. Revisorer påverkar genom sin roll i byrån och 

genom att vara en del av regelverket. Dessutom kan kunder styras av påtryckningar till att 

anpassa sig till strukturer eller relationer eftersom revisorer har makten att bestämma om en 

kund får en revisionsberättelse med eller utan anmärkning (Collin, Tagesson, Andersson, 

Cato & Hansson, 2004). Revisorns påverkande roll leder till att professionen, trots inom olika 

organisationer, tenderar till att implementera liknande redovisningspraxis. Implementeras 

inte den socialt accepterade praxisen kan det innebära formella eller informella sanktioner i 

form av uteslutning från professionen (Deegan & Unerman, 2011). Varför och vilken 

påverkan professionen kan ha haft på implementeringsprocessen av komponentavskrivning 

i kommuner skulle kunna förstås med hjälp av den normativa isomorfin. 

2.4.2 Agentteorin 

Agentteorin (Agency theory) utgår från relationen mellan två aktörer, vilka benämns som 

principal och agent (Tagesson, 2007). I studien kommer principalen innefatta kommunens 

politiker och agenten kommer stå för kommunens redovisningsansvariga. I agentteorin utgör 

redovisningsinformationen en stark roll i relationen. Mellan principalen och agenten råder 

ett skriftligt kontraktsförhållande där principalen överlåter ansvar till agenten (Frostensson, 

2015). Sådant ansvar skulle kunna vara att agenten utför vissa tjänster för principalens 

räkning (Jensen & Meckling, 1976). En parallell skulle därför kunna dras till politikernas 

delegering av ansvaret över redovisningen till de redovisningsansvariga, vilket gör att de 

därmed ingår i en agent-principal relation. I figur 2.1 illustreras agent-principal relationen. 

Teorin utgår ifrån att individer agerar efter egenintresse och vinstmaximering vilket innebär 

att individer anses agera efter egen vinning istället för att sträva efter att uppfylla 

verksamhetens intresse (Verstegen, 2001). Principalen ska kunna kontrollera att agenten 

följer principalens direktiv, vilket kan göras genom att bland annat granska 

redovisningsinformation (Falkman, 2000).  
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Figur 2.1 Principal-agent relationen 

(Baserad på: Jensen och Meckling, Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership 

structure, s.308, 1976) 

Fortensson (2015) beskriver att teorin skulle kunna förklara företagsledningens 

redovisningsval och användning av metoder för att kunna kontrollera att parterna följer 

kontraktet de är bundna av. Falkman (2000) framför en annan definition där han beskriver 

att teorin behandlar hur individer kan kontrolleras och istället maximera verksamhetens nytta. 

Risken att agenten ska agera i egenintresse försöks undvikas genom att kontrakt utformas 

och undertecknas. Genom reglering och legalisering kan agentens arbete vägledas och 

begränsas (Stern & Holder, 1999). Inom kommuner i Sverige regleras redovisning av Lagen 

om kommunal redovisning (SFS 1997:614) och RKR (Falkman & Orrbeck, 2001). Det 

används även olika system såsom budgetsystem, monitoringsystem och redovisningssystem 

för att minska handlingsutrymmet för agenten. Detta gör det lättare för principalen att 

kontrollera agentens arbete (Falkman, 2000). Fortensson (2015) anser att denna teori är 

relevant att använda inom redovisning eftersom den kan förutsäga, förklara och öka 

förståelsen för utvecklingen och sambandet mellan fenomen. Agentteorin har enligt 

Fortensson (2015) använts i tidigare forskning där syftet har varit att förklara 

redovisningsfenomen (Fortensson, 2015). Med hjälp av denna teori skulle man kunna öka 

förståelsen i vilken mån politikers egenintresse påverkar redovisningsinformationen. 
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3. Empirisk metod 
________________________________________________________________________________ 

För att kunna bedöma studiens kvalité presenteras i följande kapitel litteratur-

undersökningen och datainsamlingsmetoden. Semistrukturerade intervjuer valdes för att 

möjliggöra en djupare förståelse inom ämnet. Urvalet av respondenter för studien 

presenteras därefter. För att få en helhet och tydlig bild av studiens empiriska metod 

presenteras även intervjuguidens utformning, etiska aspekter som beaktats, vald 

analysmetod samt studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

________________________________________________________________________________ 

3.1 Litteraturundersökning 

Litteraturundersökningen har till stor del bestått av insamling av vetenskapligt granskade 

artiklar och läroböcker. Elektroniska databaser tillhandahållna från Högskolan Kristianstad 

har främst använts. Vid sökning av artiklar var utgångspunkten studiens syfte där även 

artiklarnas relevans och tillförlitlighet beaktades. Vanliga sökord har varit: component, 

depreciation, accounting choice, accounting change, harmonization, true and fair view. De 

faktorer som har varit utav vikt vid informationssökning var publiceringsdatum och 

författare. Datumet har beaktats eftersom de mest aktuella forskningsresultaten eftersträvades 

och för att få en bredare inblick i ämnet eftersträvades flertalet olika författare. Torbjörn 

Tagesson visade sig vara en huvudperson inom ämnet eftersom han återkom flertalet gånger 

i både artiklar och läroböcker. Tagesson är professor i företagsekonomi vid institutionen för 

ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet samt kanslichef vid Rådet 

för kommunal redovisning (RKR). Academic Journal Guide 2015, som utvärderar och rankar 

journaler efter relativ kvalité, har även till viss del beaktats vid sökning av artiklar då 

journaler valts som har en hög placering vilket innebär hög kvalité på artiklarnas innehåll.  

Det finns tidigare forskning gällande redovisningsreglering i kommuner men eftersom 

komponentavskrivning är relativt nytt inom offentlig redovisning så är avskrivningsmetoden 

fortfarande ett outforskat område inom forskningsvärlden. Detta resulterade i att det inte 

fanns många vetenskapliga artiklar att tillgå som är direkt inriktade på 

komponentavskrivning. I detta avseende kompletterades därför informationssökningen bland 

annat med läroböcker och rekommendationer från det normgivande organet RKR. 
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Kombinationen öppnade upp en möjlighet till att förstå kommunal redovisning och dess 

reglering. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Då syftet med studien var att förstå redovisningsansvarigas hantering av implementerings-

processen av komponentavskrivning valdes intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom 

Alvehus (2013) anser att intervjuer är en lämplig metod vid en studie av kvalitativ karaktär. 

Enligt Denscombe (2009) möjliggör intervjuer en djup och detaljerad förståelse av åsikter, 

uppfattningar och erfarenhet kring komponentavskrivning. Den kvalitativa ansatsen innebar 

att respondenterna fick en frihet att svara det som ansågs vara viktigt och relevant inom ämnet 

vilket kan öppna upp för olika insikter (Bryman & Bell, 2011). Dessutom är intervjuer en 

lämplig metod när en situation med hjälp av särskild information tillhandahållen av 

nyckelpersoner på fältet ska utforskas (Denscombe, 2016).  

Det finns blandad kritik riktat mot intervjuer. Ett vanligt förekommande begrepp är 

intervjuareffekten där forskarens personliga identitet påverkar i olika grader respondenters 

ärlighet och vilja att ge information. Dock är det mer troligt att intervjuareffekten uppstår vid 

känsliga frågor av personlig karaktär såsom inkomster, religion, sexuella förhållande 

(Denscombe, 2009). Risken för intervjuareffekt ansågs låg i denna studie då intervjuerna inte 

innehöll några känsliga ämnen. Intervjuer har även kritiserats för dess trovärdighet om att de 

är opålitliga och subjektiva. Vidare finns det en risk att anta att respondenterna innehar en 

viss kompetens och är sanningssägande (Qu & Dumay, 2011). De nackdelar som talat emot 

intervjuer har vägts mot metodens fördelar då varje metod har sina nackdelar men lämpar sig 

bättre till olika studier (Denscombe, 2009). Under intervjuerna efterfrågades uppfattningen 

om den rättvisande bilden samt synen på komponentavskrivning, därför eftersträvades 

subjektiva svar från respondenterna. Risken med överskattad kompetens ansågs vara låg då 

urvalet bestod av kommunanställda som arbetar med ekonomi och innehar kunskap om 

komponentavskrivning. 

3.2.1 Urval 

För att uppnå empirisk mättnad, när samma information återkommer (Alvehus, 2013), 

gjordes åtta intervjuer i olika kommuner i Skåne. Från början var det tänkt att intervjua 

nyckelpersoner i kommuner runt om i hela Sverige men intervjuer med ett möte ansikte mot 
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ansikte ansågs vara bäst lämpade för studien för att möjliggöra ett öppet och avslappnat 

samtal med uppriktiga svar. För att det skulle vara ekonomiskt och tidsmässigt försvarbart 

fick därför ett brett urval av nyckelpersoner i Skånes kommuner ligga till grund för 

datainsamlingen.  

Denscombe (2009) beskriver att om syftet med en studie är att förstå en specifik situation ska 

urvalet av respondenter vid intervjuer bestå av nyckelpersoner. Kravet om komponent-

avskrivning kan ses som en specifik situation som påverkar redovisningen i alla kommuner. 

Tanken med denna kvalitativa studie var att kunna framföra en allmän uppfattning och 

hantering kring komponentavskrivning med hjälp av nyckelpersonernas åsikter och 

erfarenheter. Detta visade sig bara fungera till en viss gräns då hanteringen och 

uppfattningarna inom kommunerna skiljer sig i vissa delar. För att öka sannolikheten att 

samla in representativt data från olika kommuner gjordes ett strategiskt urval där faktorerna 

som beaktades dels var kommuners placering geografiskt men även storlek till yta samt 

befolkningsmängden. Först valdes tre stora kommuner sett till antal invånare; Kristianstad, 

Lund och Malmö. Därefter valdes kommuner med färre antal invånare; Hörby, Osby, 

Tomelilla, Ystad, Ängelholm. Urvalet gav dessutom en bred spridning på dels placering men 

även yta. När urvalet av kommuner var klar eftersöktes och tillfrågades kommunalt anställda 

på ekonomiavdelningen till att medverkan i en eventuell intervju.  

Kommun  Respondent  Befattning  Datum Intervjutid 

Hörby Kerstin Bondza Ekonom 160502 30 min 

  Christer Annerstedt Ekonom     

Kristianstad Gunnar Elvingsson Redovisningschef 160427 60 min 

  Rickard Wilhelmsson Ekonomiansvarig för fastighetsavdelningen     

Lund Anna Andersson Redovisningschef 160429 60 min 

Malmö Elisabeth Eklund Redovisningschef 160428 90 min 

Osby Pia Lindvall Ekonomichef 160429 80 min 

  Pontus Lindholm Ekonom     

Tomelilla Anders Eriksson Ekonomichef 160425 47 min 

  Gunilla Ek Redovisningsansvarig     

Ystad Helena Larsson Redovisningsekonom 160425 65 min 

 Carola Nilsson Redovisningschef   

 Hanna Jönsson Ekonom   

  Anders Andersson Ekonom, samhällsbyggnadsförvaltningen     

Ängelholm  Anonym Arbetar på ekonomiavdelningen 160426 55 min  

Tabell 3.1 visar studiens medverkande respondenter samt tid och datum för intervjutillfällena  



26 
 

För att uppfylla syftet med studien gjordes ett subjektivt urval vilket innebär att respondenter 

som efterfrågades var nyckelpersoner med särskild kunskap. Personerna ansågs kunna ge 

värdefulla insikter till studien (Denscombe, 2009). Nyckelpersonerna för studien var således 

sakkunniga inom komponentavskrivning. Vilka nyckelpersonerna var varierade något mellan 

kommunerna men bestod av ekonomichefer, redovisningschefer, redovisningsekonomer 

samt ekonomer med olika inriktningar. Merparten arbetade centralt på kommunkontoret 

medan några arbetade ute på en förvaltning. 

3.2.2 Intervjustrategi 

De två första intervjuerna hölls tillsammans för att hjälpas åt att kontrollera att nödvändig 

data samlades in men även för en kalibrering till resterande åtskilda intervjuer. De 

genomförda intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att ett fåtal tematiserade frågor 

ställs (Alvehus, 2013), där respondenterna får ge utförliga svar (Denscombe, 2009). Det är 

en effektiv och flexibel metod att samla in data på. Den uppmuntrar till ett öppet samtal om 

ämnet och kan avslöja viktiga aspekter av mänskligt beteende som annars kan vara dolda (Qu 

& Dumay, 2011). Det är viktigt att vara en god lyssnare under intervjun så samtalet kan flyta 

på med olika följdfrågor beroende på vad respondenten svarar (Alvehus, 2013). 

Intervjuerna i Lund, Malmö och Ängelholm var av personlig karaktär vilket innebär att enbart 

intervjuaren och respondenten närvarar (Denscombe, 2009). Personlig intervju medbringar 

flera fördelar. Bland annat enkelheten i arrangemanget då det krävs mindre hänsyn till andra 

än som vid en gruppintervju. Det är dessutom lättare att kontrollera en personlig intervju än 

en gruppintervju. Transkriberingsprocessen förenklas då det bara är en respondent att 

lokalisera men det minskar även risken för att flera personer pratar samtidigt (Denscombe, 

2009). Olyckligtvis avbröts inspelningen ovetande efter 20 minuter i Malmö. En 

sammanfattning av intervjun gjordes direkt efter utifrån en kombination av minne och en 

PowerPoint om komponentavskrivning utformad och tillhandahållen av respondenten i 

Malmö. Minnet var färskt och PowerPointen var till stor hjälp vid sammanfattningen. Vid en 

avvägning togs beslutet att använda empirin trots risken för minskad trovärdighet eftersom 

uttalanden från respondenten ansågs vara ett betydande bidrag till studien. 

Då införandet och användningen av komponentavskrivning involverat flertalet personer 

inom varje kommun krävdes dock gruppintervjuer vid resterande fem intervjutillfällena för 
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att samla ihop kunskapen om komponentavskrivning. Fördelen med gruppintervjuer är att 

urvalet ökar vilket gör att fler åsikter och erfarenheter framkommer (Denscombe, 2016). I 

Hörby, Kristianstad, Osby och Tomelilla intervjuades två respondenter i respektive kommun. 

Vid transkribering av dessa intervjuer uppstod en svårighet när respondenterna i enstaka fall 

pratade samtidigt. Gruppintervjun i Ystad bestod av fyra respondenter men spelades inte in. 

Istället gjordes fältanteckningar under intervjun och en sammanfattning efter att intervjun 

avslutats. Vid fältanteckningar är risken att det inte blir någon objektiv upptagning av 

respondenters uttalanden (Denscombe, 2009). Respondenterna hade dock tillsammans 

förberett anteckningar som lämnades över efter avslutad intervju. Anteckningarna 

underlättade och påverkade objektiviteten positivt vid sammanställningen av intervjun. I 

samtliga gruppintervjuer fanns en relativt hög grad av gruppkaraktär vilket innebär att en del 

svar inte är individuella utan enhetliga från gruppen (Denscombe, 2016). Utöver 

gruppkaraktären bidrog respondenterna även med individuella åsikter och erfarenheter.  

3.2.3 Intervjuguide 

För att lyckas samla in användbar data krävs det att rätt frågor ställs under en intervju. För 

att kunna ställa rätt frågor som genererar informativa svar krävs det i sin tur en grundlig 

inläsning av det aktuella ämnet (Qu & Dumay, 2011). Förberedelsen inför intervjuerna 

bestod därför av en grundlig efterforskning kring komponentavskrivning vilket mynnade ut 

i den teoretiska referensramen. Utifrån den teoretiska referensramen skapades därefter en 

intervjuguide (bilaga 1) som svarade till att uppfylla syftet med studien. 

Intervjuguiden bestod av sex tematiserade frågor med ett antal tillhörande frågor undertill 

varje temafråga. De tillhörande frågorna var till som en försäkran att relevant och användbar 

empiri samlades in.  

Första temafrågan var en inledande fråga där respondenterna ombads att berätta om sig själv 

och kommunen som avslutningsvis ledde fram till en diskussion kring den reglering som är 

aktuell för kommunen. 

För att därefter styra samtalet in på komponentavskrivning ställdes den andra temafrågan 

“Hur implementerades komponentavskrivning i kommunen?” Här fanns ett fokus på att 

skapa en förståelse av implementeringsprocessen samt hur avskrivningsrutinerna sett ut före 

införandet av komponentavskrivning. 
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Den tredje temafrågan “Skulle du vilja berätta om rutinerna kring komponentavskrivning?” 

möjliggjorde en förståelse för hur rutinerna förändrats i och med kravet på 

komponentavskrivning. Några av de tillhörande frågorna utformades utifrån den 

institutionella teorin då en jämförelse av arbetsrutinerna mellan kommunerna var i åtanke till 

analysen. Redan efter första intervjun beslutades om att två tillhörande frågor skulle läggas 

till i intervjuguiden “Vilka för- eller nackdelar ser du/ni med komponentavskrivning?” och 

“Hur påverkades investeringsbudgeten av komponentavskrivning?”. Frågorna lades till 

eftersom det ur den tillhörande frågan om tolkningsutrymme uppstod en naturlig övergång 

till att diskutera för- och nackdelar om komponentavskrivning som möjliggör en ökad 

förståelse över vilka vägval som gjorts under implementeringsprocessen. Frågan om 

investeringsbudget lades till eftersom det visade sig vara en av de väsentliga faktorerna som 

påverkades av införandet av komponentavskrivning. Genom att utöka intervjuguiden med 

frågorna om för- och nackdelar samt komponentavskrivningens påverkan på 

investeringsbudgeten kunde bidraget till den aktuella diskussionen om 

komponentavskrivning utökas.  

Fjärde temafrågan “Från vem eller vad hämtade ni inspiration och vägledning vid 

utformningen av rutinerna kring komponentavskrivning?” svarar mot alla delar i den 

institutionella teorin. Här ökades förståelsen för vilka vägledningar och tvingande 

påtryckningar som påverkat arbetet inom kommunerna för att i analysen jämföras med andra 

kommuner.  

“Vilket inflytande har politiker i redovisningsval?” var den nästa sista temafrågan. Denna 

kopplas till agentteorin från den teoretiska referensramen för att uppnå en djupare förståelse 

av relationen mellan politiker och redovisningsansvariga. Den förväntade diskussionen 

uppstod inte då det visade sig att politikernas inflytande angående komponentavskrivning var 

låg. Det gjorde att två frågor togs bort, nämligen “Hur påverkar politikernas egenintresse 

redovisningsval?” och “Agerar politiker för att maximera verksamhetens nytta?”. Dock 

visade det sig att politikerna indirekt kunde påverka redovisningen i kommuner då det 

framkom att det beslutar om budget, skattesatser och det egna kapitalet.  

Sjätte temafrågan “Vad är din professionella uppfattning av komponentavskrivningens 

påverkan av den rättvisande bilden?” var av stor vikt för studien. Här fick respondenterna i 
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kommunerna dela med sig av sina åsikter som möjliggjorde en jämförelse mellan 

nyckelpersonerna åsikter om rättvisande bild men även mot den kritik som framförts från den 

privata sektorn som synts i media. Avslutningsvis fick respondenterna från kommunerna 

yttra sig om de anser att nyttan med komponentavskrivning överstiger kostnaderna. Under 

intervjun i Malmö kommun, vilket var den femte intervjun, framkom det att även om den 

rättvisande bilden ökar så minskar jämförbarheten mellan kommuner. För att testa detta 

påstående utökades intervjuguiden med en tillhörande fråga om komponentavskrivningens 

påverkan på jämförbarheten under denna temafråga. Ur efterföljande intervjuer framkom ett 

mönster av likartade åsikter och eftersom detta inte var huvudsyftet med studien gjordes 

ingen komplettering från de fyra första intervjuerna. Effekten av tillägget var att en viktig 

aspekt kring komponentavskrivningens påverkan på den kommunala redovisningen 

framkom.  

3.3 Etiska aspekter 

Det finns flera krav kopplade till forskningsetiska aspekter som ska beaktas vid intervjuer. 

Dessa är kraven om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjanderätt (Patel & 

Davidson, 2011; Denscombe, 2009). Samtliga krav beaktades under varje intervjutillfälle.  

Informationskravet säger att forskare skall informera aktuella och berörda respondenter om 

studiens syfte (Qu & Dumay, 2011). De utvalda respondenterna informerades om studien 

och dess syfte innan genomförandet av intervjuerna. Frivilligheten att deltaga och att all 

information som samlades in genom intervjuerna endast skulle använda i studiens syfte 

poängterades.  

Samtyckeskrav innebär att deltagarna ska ha rätt att samtycka eller neka till medverkan (Qu 

& Dumay, 2011). Respondenterna gav samtycke till att medverka, både före och efter 

avslutad intervju. Samtycke till att spela in intervjuerna gavs från samtliga respondenter utom 

representanterna för Ystad kommun. Respondenterna i Ystad hade redan förberett en del 

skriftliga svar vilket i sig krävde en sammanställning tillsammans med de kompletterande 

muntliga svaren från intervjun. Den största anledningen till avvägningen att inte spela in 

berodde dock till mestadels på intrycket av att respondenterna inte ansåg det vara nödvändigt 

och att de inte skulle behöva känna sig illa till mods vilket hade kunnat leda till negativ 

påverkan på öppenheten under intervjun.  
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Konfidentialitetskravet medför att respondenter ska ges konfidentialitet samt att 

personuppgifter inte ska hållas tillgängliga för obehöriga (Denscombe, 2009). För att 

säkerställa respondenternas konfidentialitet vidtogs försiktighetsåtgärder genom att 

materialet som insamlats från intervjuerna förvarats på så sätt att utomstående och obehöriga 

inte kunnat ta del av materialet. Respondenterna i sju av kommunerna valde att inte vara 

anonyma, vare sig med namn eller vilken kommun de representerar. Eftersom kommuner är 

förknippade med öppenhet upplevde respondenterna att det inte finns något att dölja och de 

ansåg därför att det inte finns någon anledning till anonymitet i studien. En respondent valde 

anonymitet angående namn, men inte med kommunens namn.  

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas till studien (Patel & 

Davidson, 2011). Efter intervjuerna transkriberades materialet och därefter har 

transkriberingar och inspelningar förvarats utom räckhåll för obehöriga. Materialet har 

endast använts för att uppfylla studiens syfte. 

3.4 Analysmetod 

I studien samlades kvalitativ data in genom semistrukturerade intervjuer. I analysprocessen 

har stegen; förberedelse, förtrogenhet och tolkning följts enligt Denscombes (2009) 

beskrivning. Istället för att stegen slutförs i ordning har ”dataanalysspiralen” använts. Med 

denna metod sker en rörelse fram och tillbaka mellan stegen eftersom det under arbetets gång 

upptäcks att data kräver ny kodning och tolkning (Denscombe, 2009). 

För att kunna jämföra och finna återkommande teman anser Denscombe (2009) att materialet 

måste sammanställas och organiseras. Därför spelades intervjuerna i största möjlighet in för 

att underlätta sammanställning med objektivt material. Under förberedelsen, som är första 

steget i analysprocessen, transkriberades de inspelade intervjuerna. De intervjuerna som inte 

spelades in sammanställdes direkt efter intervjuerna. För att skapa förtrogenhet med data 

gäller det att läsa materialet flertalet gånger för att få en känsla för och möjliggöra 

fördjupning av materialets detaljer (Denscombe, 2009). Till en början lästes därför materialet 

ytligt för att få en uppfattning om innehållet och för att friska upp minnet. Under första 

omläsningen eftersöktes underförstådda betydelser genom att läsa “mellan raderna”. 

Materialet lästes flertalet gånger vilket gjorde att förståelsen och förtrogenheten ökade för 

den insamlade empirin. 
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Det tredje steget, som är tolkningsprocessen, består av att koda, kategorisera kodning och 

identifiera teman och samband mellan koder och kategorier (Denscombe, 2009). För att 

förenkla analysprocessen utformades en analysmodell. 

 

 

Figur 3.1 Analysmodell  

(Baserad på: Denscombe, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, s.376, 2009) 

 

Analysmodellen har använts för att koppla ihop metodval, insamlad empiri och studiens 

teoretiska referensram. För att underlätta analysprocessen skrevs alla transkriberingar och 

sammanfattningar ut och användes som arbetsmaterial. På så sätt ansågs det främja en 
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tydligare överblick av empirin. Innan empirin delades in i koder sorterades varje intervjusvar 

i transkriberingarna under de temafrågorna som framfördes i 3.2.3 Intervjuguide för att på ett 

överskådligt sätt kunna koppla ihop det empiriska materialet med den teoretiska 

referensramen. Vid kodning av data delades materialet in i de koder som ansågs bäst lämpade 

för att möjliggöra identifiering av den empiri som bidrar till att uppfylla studiens syfte. De 

elva koder som valdes ses till höger i figur 3.1. 

För att förenkla överskådligheten grupperades koderna i olika kategorier. Med utgångspunkt 

ur den teoretiska referensramen valdes kategorierna; implementering och rutiner, rättvisande 

bild, institutionell teori och agentteorin. Enligt Denscombe (2009) är en forskares uppgift att 

hitta mönster och teman i materialet. Utifrån koderna och kategorierna identifierades därför 

olika samband och kopplingar. Detta tillvägagångsätt anser Alvehus (2013) möjliggöra ett 

effektivt analysarbete då det förenklar analysen och jämförelsen. Vidare användes metoden 

Alvehus (2013) förespråkar där materialet reduceras till det relevanta för studien vilket senare 

används som underliggande argumentation i slutsatsen (Alvehus, 2013). Denscombe (2009) 

beskriver även att all data inte kan presenteras utan en identifiering och ett urval måste göras 

till de centrala delarna av empirin. Utifrån Denscombe (2009) och Alvehus (2013) valdes 

därför de delar av empirin som gav mervärde till studien. 

Slutligen tolkades och jämfördes den insamlade empirin och utifrån detta sammanställdes 

resultat och slutsatser. Då urvalet av respondenter bestod av kommunanställda med kunskap 

om komponentavskrivning innebar det att urvalet var homogent. När urvalet är homogent 

förenklas analysprocessen vid jämförelser (Alvehus, 2013). 

3.4.1 Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att en studie ska uppnå god kvalité måste trovärdighet och tillförlitlighet beaktas vid 

bearbetning av kvalitativ data. Tillförlitlighet innebär att en undersökning ska kunna göras 

om och ändå uppvisa samma resultat som vid den första undersökningen. Det innebär att 

forskningsinstrumentet ska verka neutralt och vara konsekvent. Dock anses det svårt att 

återskapa sociala inramningar eftersom tiden gör att saker och ting förändras. Det är i princip 

omöjligt att undersöka samma fenomen med motsvarande människor med liknande 

uppfattningar i snarlika miljöer som i första undersökningstillfället (Denscombe, 2009). 

Enligt Denscombe (2009) anses tillförlitligheten minska när intervjuer väljs som 
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insamlingsmetod av kvalitativ data eftersom valet av frågor och sättet att analysera 

karaktäriseras av subjektivitet. Qu och Dumay (2011) anser även att semistrukturerade 

intervjuer kan leda till olika svar eftersom följdfrågor kan variera beroende på vem det är 

som intervjuar. Eftersom komponentavskrivning befinner sig i en utvecklingsfas påverkas 

tillförlitligheten i studien negativt. Avskrivningsmetoden har inte implementerats i alla 

kommuner vilket resulterar i att den givna situationen kontinuerligt förändras. Det innebär 

att en liknande studie möjligtvis skulle ge ett annorlunda resultat om denna inte görs inom 

snar framtid. Resultatet skulle även kunna påverkas och vara annorlunda på grund av att de 

sociala inramningarna förändras med tiden.  

Trovärdighet visar till vilken grad studiens data är exakta och träffsäkra. Enligt Denscombe 

(2009) uppnås och visas trovärdighet genom undersökningars metoder och tillvägagångssätt. 

För att uppnå hög trovärdighet ska valda metoder och sättet att gå tillväga vara förankrade i 

erkända metoder och tillvägagångssätt från forskningsvärlden (Denscombe, 2009). 

Trovärdigheten kan variera då respondenterna vid intervjuer kan ha okunskap och ett 

felaktigt minne. På grund av olika erfarenheter och aktuella förhållanden ger respondenten 

subjektiva uppfattningar. Dessutom förändras uppfattningar över tiden beroende på 

omständigheter. Sammantaget kan intervjusvaren skilja sig från den verklighet som andra 

kan se det (Roulston, 2010). För att öka trovärdigheten intervjuades respondenter från åtta 

olika kommuner. Respondenterna bestod av nyckelpersoner med kunskap inom komponent-

avskrivning. För att undvika låg trovärdighet kan en respondents uttalanden angående 

faktiska frågor bekräftas av andra människor eller källor. Vad gäller frågor om uppfattningar, 

känslor eller erfarenheter är sådana kontroller svåra att utföra (Denscombe, 2009). 

Respondenternas uttalanden jämfördes med varandra utifrån de faktiska frågorna. För att öka 

trovärdigheten ytterligare jämfördes även uttalanden med dokument och skrivelser om 

rutiner, tillvägagångssätt och årsredovisningar som tillhandahölls av respondenterna. 
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4. Analys och empiri 
_________________________________________________________________________ 

Syftet med studien är att förstå hur redovisningsansvariga inom kommuner hanterat 

implementeringsprocessen av komponentavskrivning samt belysa vilka konsekvenser 

avskrivningsmetoden medfört på den rättvisande bilden. För att uppfylla studiens syfte följer 

härmed en analys av empirin som är insamlad genom intervjuer med respondenter från åtta 

kommuner i Skåne. 

_________________________________________________________________________ 

4.1 Implementeringsprocess 

För att få en förförståelse har en sammanställning av viktiga faktorer kring komponent-

avskrivning gjorts i nedanstående tabell.  

Kommun 
Avskrivningsmetod 

innan RKR 11.4 Implementering 
Belopps-

gräns 
Nyttjande-

gräns  

Retroaktiv 
tillämpning 
(utgångspunkt) 

Hörby SKL:s vägledning 2016 
ca 100-
200 tkr Ingen gräns 

Specifika 
tillgångar 

Kristianstad SKL:s vägledning 2015 
5 

miljoner 3 år 
Specifika 
tillgångar 

Lund SKL:s vägledning 2016 
Ej 

fastslagen Ingen gräns 
Belopps- och 
nyttjandegräns 

Malmö SKL:s vägledning 2014 
Åtgärden 

styr Ingen gräns 
Belopps- och 
nyttjandegräns 

Osby SKL:s vägledning 2016 1 PBB 3 år Beloppsgräns 

Tomelilla SKL:s vägledning Ej fastslagen 
ca 10 

miljoner Ingen gräns 

Ingen 
retroaktiv 
tillämpning  

Ystad SKL:s vägledning 2014 1 miljon Ingen gräns Specifikt år 

Ängelholm SKL:s vägledning 2015 
Ingen 
gräns Ingen gräns Specifikt år 

 

Tabell 4.1 visar en översikt över faktorer kopplade till komponentavskrivning 

Tabellen visar att i samtliga kommuner användes vägledning utgiven av Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) vid beslut om avskrivning innan rekommendationen om komponent-

avskrivning trädde i kraft. Generellt skrevs tillgångar av på 33 år enligt Wilhelmsson från 
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Kristianstads kommun. Några undantag fanns, exempelvis var avskrivningstiden på museer, 

bibliotek och kommunkontor 50 år i SKL:s vägledning enligt Annerstedt från Hörby 

kommun, vilket Elvingsson från Kristianstads kommun också påpekade. 

I december 2013 gav Rådet för kommunal redovisning (RKR) ut en ny rekommendation om 

hur avskrivning av tillgångar skulle hanteras i kommuner. Nytt för räkenskapsåret 2014 var 

att komponentavskrivning skulle tillämpas (RKR, 2014b). Det visade sig att komponent-

avskrivning inte implementerats och tillämpas fullt ut i alla kommuner då det varierade i hur 

långt de kommit i processen. 

Enligt Stárová och Čermáková (2010) ska en tillgång delas upp i komponenter om 

nyttjandeperioden och värdet för dem skiljer sig väsentligt och därmed kommer bytas ut vid 

olika tidsintervall. Tabell 4.1 visar att det inte finns någon exakt likadan gränsdragning 

mellan kommunerna vid tillämpning av komponentavskrivning. I Malmö och Ängelholms 

kommun har projektgrupperna bestämt att de inte ska ha någon beloppsgräns. Eklund 

beskriver att det istället är åtgärden som styr om de ska tillämpa komponent-

avskrivning.  Respondenten från Ängelholm beskriver att alla tillgångar delas upp i 

komponenter. I Hörby och Lund kommun har det inte fastslagits några slutgiltiga gränser. 

Bondza från Hörby kommun beskriver att gränsen kommer ligga runt 100 000 - 200 000 

kronor men påpekar att ”vi har dock inte riktigt satt ner foten om den ännu, vi håller 

på”.  Detsamma gäller i Tomelilla kommun, men Eriksson uttrycker sig att ”det ska vara 

ganska många miljoner innan vi ska överväga komponentavskrivning. Åtminstone 10 

miljoner, under det kan jag inte tänka mig att vi kommer använda det”. 

Komponentavskrivning kan även tillämpas retroaktivt. Genom intervjuerna framkom det att 

olika vägar valts i kommunerna som kan ses i tabell 4.1. Exempelvis kommer komponent-

avskrivning i Tomelilla kommun inte tillämpas retroaktivt på några gamla tillgångar. I 

resterande sju kommuner har eller ska komponentavskrivning tillämpas retroaktivt. 

Komponentavskrivning har tillämpats retroaktivt på tre olika sätt. Projektgrupperna har 

antingen satt en belopps- och/eller nyttjandegräns, utgått från ett specifikt år eller valt ut 

specifika tillgångar vid retroaktiv tillämpning. 
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4.2 Tolkningsutrymme 

Andersson från Lunds kommun anser att komponentavskrivning innebär ett 

tolkningsutrymme då det inte finns några klara riktlinjer över tillämpningen. För att motverka 

tolkningsutrymmet och skapa en enhetlig redovisning inom Lunds kommun genomförs flera 

kontrollsteg inklusive en slutlig kontroll mot en schablonmall. Även Eklund från Malmö 

kommun beskriver att RKR:s rekommendationer är tolkningsbara och i likhet med 

tankegången i Lund eftersträvas en enhetlig redovisning. Arbetet innebär en dialog mellan 

de olika förvaltningarna inom kommunen och den centrala ekonomiavdelningen som i 

slutändan aktiverar kostnaderna.  

Vad tolkningsutrymmet inneburit för projektgrupperna har varierat något mellan 

kommunerna. Eftersom projektgruppen i Ystad kommun låg i framkant med att utforma 

deras rutinbeskrivning fanns det inga klara direktiv från SKL eller RKR att tillgå. Därför 

bestod tolkningsutrymmet av bland annat vilka och hur många komponenter som skulle 

väljas samt beloppsgränser. Om komponentavskrivning hade implementerats senare hade de 

inte nödvändigtvis tyckt att tolkningsutrymmet förändrats. Respondenten från Ängelholm 

menar nämligen att det fortfarande inte finns några raka svar på tillvägagångsätt utan enbart 

vad som ska åstadkommas. Dock är inte Eriksson från Tomelilla kommun helt enig i detta 

resonemang: 

Så klart är det tolkningsbart. Men eftersom vi är så sena med detta så finns det mer 

och mer riktlinjer skulle jag vilja påstå. I och med att det är fler som börjar använda 

detta och fler som gör likadant så kommer detta så småningom bli praxis. Så vi kan 

inte hitta på egna saker vi som är sena. 

Komponentavskrivning har även för projektgruppen i Osby kommun medfört ett 

handlingsutrymme. Lindholm berättar att det för honom och Lindvall samt deras kollegor i 

kommunen inneburit bland annat en diskussion om beloppsgränser och gränsdragningen 

mellan drift och investering eftersom det däremellan kan finnas gråzoner. Vidare berättar han 

att det är svårt att undvika diskussionen fullt ut men med hjälp av ett utförligt grundmaterial 

som är under process ska oklarheterna minska. Det kommer ändå fortfarande uppstå gränsfall 

vilket kräver en diskussion vid respektive tillfälle. I Lunds kommun har frågor om vad som 

ska bokföras som en kostnad och vad som ska vara en komponent uppstått.  
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Lindvall anser inte att komponentavskrivning innebär ett större tolkningsutrymme jämfört 

med tidigare avskrivningsmetod. Hon menar att det fanns ett handlingsutrymme förut också 

och att det nu finns fler riktlinjer kopplat till komponentavskrivning än vad som fanns kopplat 

till den tidigare avskrivningsmetoden. Att det finns fler riktlinjer kopplat till 

komponentavskrivning än tidigare avskrivningsmetod skulle delvis kunna bero på att det är 

ett mer komplext arbetssätt som därför genererar fler riktlinjer. Precis som Lindvall uttrycker 

sig tycker respondenterna från Kristianstad kommun att tolkningsutrymmet är oförändrat. 

Det tolkningsutrymme komponentavskrivning innefattar ligger således i linje med 

principbaserad redovisning. Vilket innebär att sakkunniga ges ett tolkningsutrymme att fatta 

beslut i redovisningen (Watts & Zimmerman, 1986). 

4.3 Institutionell teori 

De påvisade likheter och olikheter i hanteringen av komponentavskrivning mellan 

kommunerna kan förstås med hjälp av den institutionella teorin. Likheterna mellan 

organisationer förklaras av olika påverkande krafter i samhället. Detta beror på att en enhet i 

en population kommer att efterlikna de andra enheterna då de möter samma miljömässiga 

förutsättningar (DiMaggio & Powell, 1983). Eftersom kommuner befinner sig inom ett 

gemensamt organisationsfält påverkas varje projektgrupp inom kommunerna av samma 

påtryckningar. Lindvall från Osby kommun nämner att de inväntat vägledning från bland 

annat SKL och andra kommuner för att samla in underlag inför utformningen av 

rutinbeskrivningen. “Samtidigt så måste vi komma till skott” uttrycker Lindvall sig. Detta är 

i linje med att organisationer antar den praxis som anses vara lämplig och legitim av andra 

organisationer inom fältet (Tagesson, 2007).  

4.3.1 Tvingande isomorfi 

När organisationer förändrar sin institutionella praxis på grund av formella påtryckningar 

från externa organisationer vilka organisationen är beroende av uppstår den tvingande 

isomorfin (DiMaggio & Powell, 1983). En gemensam påtryckning på alla kommuner kan 

antas vara kravet om komponentavskrivning från RKR. Under samtliga åtta intervjuer 

framgår det att redovisningsansvariga i kommunerna följer rekommendationen om 

komponentavskrivning från RKR och därmed förändrat eller befinner sig i en 

förändringsprocess av sina rutiner. Elvingsson från Kristianstad kommun beskriver det som 
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en självklarhet att följa RKR:s rekommendation “RKR, det de säger det gör man ju”. Bondza 

från Hörby kommun uttalar sig om samma sak “att vi ska ha komponentavskrivning finns 

där inget att diskutera om”. Respondenten från Ängelholms kommun berättar att RKR:s 

rekommendationer om komponentavskrivning legat till grund för utformningen av rutiner 

kring komponentavskrivning. Empirin tyder som förväntat på att RKR:s krav på 

komponentavskrivning är en formellt tvingande påtryckning. Dock nämns inte att RKR är en 

organisation kommunerna är beroende av men då det framkommer att rekommendationerna 

från RKR måste följas inom kommunerna kan det tolkas som det. Detta antagande stärks av 

att Lindvall ser RKR som en viktig intressent gällande redovisningsinformationen. 

Då kravet från RKR om tillämpning av komponentavskrivning inneburit att en ny 

avskrivningsmetod inom alla Sveriges kommuner ska användas bör redovisningen teoretiskt 

sätt bli homogen enligt DiMaggio och Powell (1983). Dock belyser Wilhelmsson från 

Kristianstad en central aspekt “RKR har påverkat oss även om den inte säger så extremt hur 

man ska gå tillväga”. Vilket projektgruppen i Ystad håller med om då inga tvingande 

påtryckningar påträffats när det gäller rutinernas utformning. Redovisningen i kommunerna 

kommer därmed bli homogen i avseende vilken avskrivningsmetod som används men sen 

har det visat sig att rutinerna varierar mellan kommunerna. Det finns indikationer på att 

tolkningsutrymmet är en väsentlig bidragande faktor till variationerna i rutinerna mellan 

kommunerna på grund av den vaga vägledningen. Eklund anser att redovisningen mellan 

kommuner var mer enhetlig innan komponentavskrivning tillämpades eftersom SKL:s 

anvisning låg till grund för avskrivningsrutinerna. Idag beslutas det enskilt i kommunerna 

om vilken avskrivningstid som ska tillämpas för respektive komponent och vilka tillgångar 

som ska delas upp i komponenter. Variationerna i tillämpningen av komponentavskrivning 

skulle praktiskt sätt kunna betyda att redovisningen i kommunerna i och med 

komponentavskrivning blivit mindre homogen. 

I tre av intervjuerna likställs RKR:s påverkan med lagarnas påverkan på utformningen av 

rutinbeskrivningen. Det handlar då främst om att följa god redovisningssed i avseende 

komponentavskrivning. Därför kan även lagar ses som en formell påtryckning av 

tillämpningen av komponentavskrivning även om den inte behandlar komponentavskrivning 

direkt. Eklund från Malmö kommun berättar att om lagar, regler och rekommendationer inte 
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följs händer det inte mycket mer än att revisorerna inte ger en ren revisionsberättelse. 

Elvingsson från Kristianstad berättar skämtsamt vad som händer om inte lagar och regler 

följs “då ringer en person som ni kanske har haft i utbildningen, Torbjörn Tagesson”, [...] 

“han bor ju här i kommunen och han lusläser vår årsredovisning för han vill ju att vi 

verkligen ska sköta oss”. Med en allvarligare ton berättar Elvingsson att det kan leda till en 

anmärkning i revisionsberättelsen men att det inte finns några sanktioner. Det som skulle 

kunna inträffa är att ansvarsfrihet inte beviljas till kommunstyrelsen. Då skulle i princip 

kommunstyrelsen ledamöter behöva avgå.  

4.3.2 Härmande isomorfi 

Det har funnit en del svårigheter kopplat till implementeringen av komponentavskrivning. 

Respondenterna från Ystads kommun berättar att det var svårt att utforma rutinbeskrivningen 

på grund av att det inte fanns några klara direktiv. Avsaknaden av klara direktiv innebar för 

projektgruppen i Osby kommun en svårighet när beslut om en beloppsgräns för 

användningen av komponentavskrivning skulle fattas. En annan fråga som uppstått med 

utformningen av rutinbeskrivningen var i Lunds kommun angående vad som ska bokföras 

som en kostnad och vad som ska vara en komponent. Hur kostnaderna därefter fördelas på 

de olika komponenterna har det funnits en osäkerhet kring berättar Eriksson från Tomelilla 

kommun. Gemensamt har svårigheterna i kommunerna en koppling till att kravet på 

komponentavskrivning inneburit ett tolkningsutrymme då enbart vag vägledning funnits att 

tillgå. Svårigheterna som uppkommit under implementeringsprocessen tyder på att det finns 

eller funnits en osäkerhet vid utformningen av rutinbeskrivningarna.  

Osäkerhet är en faktor som uppmuntrar till imitering enligt DiMaggio och Powell (1983). 

Ställs organisationer inför oklara lösningar på ett problem finns det en betydande fördel att 

anamma andra organisationers framgångsrika koncept gällande ekonomiska arbetsrutiner  

(DiMaggio & Powell, 1983; Tagesson, 2007). Bortsett från två intervjuer, Lund och Ystad, 

framkommer det att samtliga projektgrupper på olika sätt tagit del av arbetet med 

komponentavskrivning i andra kommuner. Projektgrupperna i de mindre kommunerna har 

tagit hjälp av arbetet i de större kommunerna. Respondenten från Ängelholm berättar att de 

försökte avvakta med implementeringsprocessen och beskriver situationen: 

Man tog det lite lugnt i och med att vi inte är en jättestor kommun så vill man inte gå i 

frammarsch. Det är bättre att någon annan kommun testar först så kan man se sen så 
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man inte slänger sig in i något så det blir helt fel. Då behöver man kanske börja om 

hela processen. Det var nog flera kommuner som tänkte så.  

Den kommun som varit till störst hjälp med implementeringsprocessen i Ängelholm är 

Malmö. Bland annat har de utgått från rutinerna i Malmö om hur komponenterna delats upp. 

Projektgruppen i Osby kommun har också tagit hjälp av arbetet Malmö kommun men även 

andra större kommuner såsom Jönköping, Norrköping samt andra kommuner inom 

Stockholms län. Lindvall beskriver varför de själva inte uppfunnit hjulet utan tagit hjälp 

“jämför vi med Malmö stad som är en jätteorganisation har de helt andra resurser, det är 

givet så att och därför måste vi knycka så mycket vi kan från andra och lita på vad de har 

gjort”. Eklund i Malmö kommun berättar att de i sin tur inspirerats av Stockholms kommun. 

Under intervjuerna med respondenterna i Kristianstad, Malmö, Tomelilla samt Ängelholm 

talas det om ett nätverk med anda kommun där erfarenhetsbyten skett angående 

komponentavskrivning. Eriksson berättar att Tomelilla tillsammans med bland annat Sjöbo 

ingår i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté. Det byggdes en simhall i Sjöbo cirka ett år före 

det byggdes en i Tomelilla vilket gjorde att komponentavskrivningen i Tomelilla kan med 

samarbetet hanteras på liknande sätt som i Sjöbo. Eriksson beskriver att han tycker att det är 

onödigt att projektgruppen i Tomelilla ska uppfinna hjulet. Det framgår tydligt att 

projektgrupperna inom kommunerna påverkats av och härmat arbetsrutiner i andra 

kommuner. En anledning till imiteringen kan bero på osäkerheten som finns kopplad till 

utformningen av rutinbeskrivningarna. Eftersom det finns en osäkerhet samt att det visat sig 

existerar en imitering av redovisning mellan kommuner skulle detta kunna innebära en högre 

homogenitet vid tillämpning av komponentavskrivning mellan kommunerna.  

4.3.3 Normativ isomorfi 

Det är inte enbart andra kommuner som påverkat utformningen av rutinbeskrivningarna utan 

kunskap har hämtats från varierande källor. Under intervjuerna i Kristianstad, Malmö och 

Osby framkommer det att revisorerna deltagit i implementeringsprocessen genom dialog och 

avstämningar med revisorerna samt synpunkter från dem. Andra framträdande personer i 

utformningen av rutinbeskrivningarna har i Lunds kommun varit Bo Nordlund, med 

specialistkunskaper inom fastighetsekonomi, och i Malmö kommun var det Torbjörn 

Tagesson, kanslichef i RKR. I Tomelilla kommun höll en specialist inom 

komponentavskrivning en utbildning. Det framgår ur resterande intervjuerna, bortsett från 
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intervjun i Lund, att inspiration hämtats från dels samma men också från olika utbildningar. 

Kommunal ekonomernas förening (KEF) har anordnat utbildningsdagar där representanter 

från Kristianstad, Osby och Ystad deltog. Respondenterna från Ystad anser KEF vara 

normgivare vilket lett till att rutinbeskrivningen i Ystad kommun i hög grad påverkats av 

kunskapsinhämtningen från KEF. Förutom KEF har dessutom SKL och RKR anordnat 

utbildningar och föreläsningar där representanter från Ängelholms kommun deltagit. Trots 

utbildningar beskriver respondenten från Ängelholm att tolkningsutrymmet kvarstod:  

Men även om man gick på dem så var det inga raka svar om hur man ska göra. Och så 

känns det fortfarande. Det finns inga rekommendationer som berättar hur man ska 

göra, det är bara, det här ska ni åstadkomma. 

Representanter från Hörby och Malmö kommun har också deltagit på utbildningar men vilka 

framgår inte under intervjuerna.  

En annan kunskapskälla till utformningen av rutinbeskrivningarna har varit Sveriges 

Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), vilket är en bransch- och intresseorganisation för 

allmännyttiga bostadsföretag (http://www.sabo.se). Projektgruppen i Ystad påverkades 

direkt av SABO:s rekommendationer medan projektgruppen i Osby påverkade indirekt 

genom att ta del av rutinerna i ett kommunalägt fastighetsbolag som följer SABO:s 

rekommendationer. Ännu en kunskapskälla som dessutom haft en betydande inverkan på 

rutinbeskrivningarna är boken Komponentavskrivning utgiven av SKL. Boken har använts 

av projektgrupperna inom Kristianstad, Lund, Osby och Ystad. Denna bok har revisionsbyrån 

EY bland annat hänvisat till när de skapade sin egen skrift om komponentavskrivning som 

projektgrupperna i Kristianstad och Lunds kommun tagit del av. Respondenterna från 

Kristianstad kommun riktar kritik mot SKL då de anser att deras roll innebär att förmedla 

information och att boken borde innehålla ett mer konkret tillvägagångsätt för 

implementeringen av komponentavskrivning. Den vägledning SKL gav ut kom dessutom 

långt efter januari 2014, då kravet på komponentavskrivning infördes, berättar Lindholm från 

Osby kommun. Lindholms kollega Lindvall riktar också kritik mot SKL:  

Hur ska man egentligen göra? Vad ska vi göra själv? Jag vet att jag drev rätt mycket 

på SKL att det krävs ju faktiskt riktlinjer, det är ju inte så att varje kommun ska 

uppfinna hur vi ska göra utan det krävs ju någon form av grundmaterial och 

resonemang. 
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Gemensamt för ovan nämnda revisorer, personer med specialkunskap, KEF, SABO, SKL 

samt EY är att de skulle kunna anses inneha en betydande roll inom professionen och det 

organisationsfält kommunerna verkar i. Med framstående krafter har de på lika eller olika 

sätt påverkat implementeringsprocesserna och rutinbeskrivningarna i kommunerna. Detta 

pekar mot den normativa isomorfin där medlemmarna inom professionen påverkas av samma 

påtryckningar vilket leder till att organisationerna inom samma fält blir mer homogena 

(DiMaggio & Powell, 1983). Projektgrupperna i varje kommun har till stor del låtit sig 

påverkas av utvalda kunskapskällor. Anledningen till att projektgrupperna låtit sig påverkas 

skulle kunna beror på den osäkerhet tolkningsutrymmet kring komponentavskrivning 

innebär. Vilka kunskapskällor projektgrupperna låtit sig påverkas av skiljer sig något mellan 

kommunerna. Det skulle kunna förklara varför det finns skillnader i rutinbeskrivningarna. 

Lindvall uttrycker sig om skillnader mellan kommuner “resultatmässigt blir det 

förhoppningsvis lika även om man jobbar på olika sätt”. Sammantaget med att 

projektgrupper låter sig påverkas av dels olika normativa krafter men även olika härmande 

krafter skiljer inte sig slutresultatet så mycket som det finns en risk för. Dock hade utfallet 

av rutinbeskrivningarna i kommunerna kunnat skilja sig avsevärt mer om det inte vore för de 

normativa och härmande krafterna.  

4.3 Agentteori 

I en agent-principal relationen agerar och handlar ena parten på uppdrag av den andra parten 

(Shapiro, 2005).  I studien är principalen politikerna i kommunen medan agenten 

representeras av redovisningsansvariga i kommunen. Relationen visades vara svagare än 

förväntat då exempelvis Eklund från Malmö kommun beskriver att den centrala 

ekonomiavdelningen och politikerna inte har något starkt samarbete med varandra. Det är 

främst budgetavdelningen i Malmö kommun som arbetar närmst politikerna under 

budgetarbetet. I Lunds kommun beskrivs det på liknande sätt att de som arbetar med 

utformningen av budgeten har en nära kontakt med politikerna. Annars är det endast vid 

uppföljning av resultat som sker i mars, augusti och december som de resterande på den 

centrala ekonomiavdelningen har kontakt med politikerna. Eriksson från Tomelilla kommun 

beskriver ”angående detta har jag en dialogpunkt med kommunstyrelsens arbetsutskott 

varannan vecka där jag avrapporterar vissa saker”, vilket visar på att samarbetet här är 

starkare än i exempelvis Lunds kommun där sammanträdena sker mer sällan. 
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Ett av grundantagandena i agentteorin är att parter agerar i egenintresse (Lan & Heracleous, 

2010). Agentteorin har därför använts för att kunna undersöka i vilken mån politikers 

egenintresse påverkar redovisningsinformationen. Respondenterna från samtliga kommuner, 

bortsett från Kristianstad, var eniga om att komponentavskrivningsrutinerna utformas av 

tjänstemän som politiker inte kan påverka. Eklund beskriver att lagar och regler följs i 

kommunen och att ingen politiker därför kan stå över dessa. Vad som framkommit är 

dessutom att det inte verkar finnas något intresse från politikernas sida vad gäller 

komponentavskrivning. Respondenten från Ängelholm beskriver att ”det är vår ekonomichef 

som har tagit det här med politikerna och när han pratat om några siffror så har de inte sagt 

mycket”. I Kristianstad kommun beskriver Wilhelmsson att politiker kan påverka om de hade 

velat men även här verkar politikerna måttligt intresserade då Wilhelmsson beskriver att 

”hade de velat påverka så hade de fått säga vad de tycker men det är ingen som haft någon 

direkt synpunkt [...] men politikerna har rätt så mycket annat på agendan än att besluta i 

sådana här frågor”.  

Respondenter från Hörby och Osby kommun beskriver att ärendet ska godkännas i en högre 

instans innan den träder i kraft. Bondza från Hörby kommun beskriver att ”det är ett förslag 

vi tar fram och sen vandrar det uppåt i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 

och sen till kommunfullmäktige”. Detta innebär inte att politikerna har direkt påverkan vid 

utformningen, de kan endast påverka om rutinbeskrivningen kring komponentavskrivning 

ska godkännas eller inte.  

Respondenterna från kommunerna påpekar att politiker indirekt kan påverka. 

Respondenterna från Osby kommun ger en bild av att politiker har behörighet att besluta över 

budget och skattesatser. Eriksson från Tomelilla kommun beskriver att politikerna beslutar 

över det egna kapitalet. I och med att politikerna kan besluta över dessa faktorer kan de 

indirekt påverka redovisningsval eftersom de redovisningsansvariga i kommunen måste 

sträva efter att uppfylla mål och budgetar som bestäms av politiker genom att allokera de 

resurser som tillhandahålls. Exempelvis har en omfördelning av resurser skett som en 

konsekvens av implementeringen av komponentavskrivning. Stora delar av det som 

kostnadsförts som underhåll bokförs nu istället som investering. I Malmö kommun har bland 

annat de finansiella målen ändrats eftersom det genom komponentavskrivning har skapats ett 
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överskott i underhållsbudgeten. I Kristianstad kommun berättar Elvingsson att ”vi gjorde en 

budgetväxling på tio miljoner på grund av att planerat underhåll gick från drift till 

investering”. 

4.4 Rättvisande bild 

Hur en tillgång av betydande värde bokförs kan påverka den rättvisande bilden (Drefeldt & 

Törning, 2013). Som tidigare nämnt syftar den finansiella rapporteringen i kommuner till att 

bland annat förmedla en rättvisande bild av resultat och ställning åt intressenter (RKR, 

2014a). Under intervjuerna framgick det att intressenterna som ska ta del av denna 

information främst är politiker, kommuninvånare, banker och staten. Anledningen till att det 

är viktigt att framföra en rättvisande bild är för att inte vilseleda en intressent (Grönlund m.fl., 

2011). Under intervjuerna i Kristianstad, Lund, Malmö samt Ängelholm framkommer det att 

det är viktigt att medborgarna, en viktig intressent, får en tydlig verklighetsbild och att 

redovisningen avspeglar den. Vidare beskriver respondenten i Ängelholm fler aspekter “sen 

får man även bättre statistik och jämförelsesiffror med andra kommuner. Dessutom att vi får 

rätt till de pengar vid olika fördelningar som görs”. Under intervjuerna i Hörby och Ystad 

nämns ytterligare en orsak till att upprätthålla en rättvis bild som möjliggör att kostnaderna 

belastar rätt generation där varje generation står för sina kostnader.  

Ett viktigt syfte med komponentavskrivning är att den rättvisande bilden ska öka (RKR, 

2014b). Genom tillämpningen av komponentavskrivning är alla medverkande respondenter 

i studien överens om att en mer rättvis bild skapas. Wilhelmsson förklarar att 

komponentavskrivning innebär att komponenterna skrivs av under den faktiska 

nyttjandetiden. Respondenten från Ängelholm instämmer och delar med sig av sin åsikt:  

Komponenterna speglar mer hur verkligheten ser ut än vad det gjort innan. Och det är 

så jag tycker redovisningen ska vara. Det är så jag tänker att medborgarna i 

kommunen också tycker att det ska vara, att redovisningen stämmer överens av vad 

som faktiskt händer.  

Vidare beskriver respondenten en fördel med att komponenterna speglar verkligenheten då 

det möjliggör en bättre överblick av utfört underhåll, exempelvis hur många vägar som 

asfalterats om. Respondenterna i Ystad belyser en annan fördel den rättvisa bilden 

medbringar, att de slipper svängningarna och får ett mer jämt resultat mellan åren. Eftersom 

utgifter för komponenter, med olika nyttjandeperioder och av betydande värde, inte bokförs 
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som en kostnad direkt utan numera skrivs av under komponentens nyttjandeperiod minskar 

risken för att en intressent vilseleds (Hellman m.fl., 2011). Respondenterna i Ystad 

exemplifierar ett byte av tak där tidigare utgifter påverkade driftsbudgeten då taket 

hanterades som ett underhåll alternativt en utrangering. Detta påverkade resultatet negativt 

med hela beloppet samma år till skillnad från nu när kostnaden jämt fördelas under 

nyttjandeperioden. Komponentavskrivning har således haft en positiv inverkan på att skapa 

högsta möjliga nytta för intressenterna genom att värdera tillgångar, skulder, inkomster och 

utgifter på ett sätt som möjliggör detta (Brorström, Haglund & Solli, 1998). 

Komponentavskrivning ger kanske inte samma rättvisande bild i praktiken som i teorin vilket 

Andersson från Lunds kommun ger en bild av: 

Om verkligheten var lika schematisk som teorin så hade det antagligen blivit en helt 

rättvisande bild. Efterhand som rutinerna sätter sig, så finns det en förhoppning att det 

ändå trots allt blir mer rättvisande än dessa 33 år vi hade tidigare. 

Wilhelmsson pratar om ett liknande resonemang när han beskriver avvägningen på den 

rättvisande bilden som gjordes vid uppdelningen av komponenter. Desto fler komponenter 

innebar en mer rättvisande bild samtidigt som färre komponenter innebar en enklare väg. Han 

har jämfört med andra rutinbeskrivningar och då sett att de själva många gånger har fler 

komponenter. Till skillnad från Wilhelmsson tror respondenten från Ängelholm att när en 

hållbar lösning hittats kommer det i slutändan finnas en stor likhet av komponenter mellan 

kommuner.  

Lindvall har däremot också uppmärksammat skillnaden i antal komponenter mellan 

kommunerna. Hon tycker det är viktigt att alla gör lika, dels inom koncernen men även i 

andra kommuner för att kunna jämföra. Enligt Lindvall är den främsta anledningen till att 

jämförbarheten är viktig på grund av att räkenskaperna ligger till grund för Sveriges EU-

avgift. En annan anledning är att staten använder statistik över kommuner i samband med 

olika reformer och andra statliga bedömningar. Dessutom används räkenskapsmaterialet i 

hög grad för forskning. Annerstedt från Hörby kommun beskriver också varför 

jämförbarheten är viktig “för att se om man ligger högre eller lägre i snittet på landet” och 

Bondza fortsätter “man får ju en kostnadsbild på hur man bedriver sin verksamhet ur ett 

ekonomiskt perspektiv”. Även om arbetsrutinerna skiljer sig åt mellan kommunerna hoppas 

Lindvall på en resultatmässig enhetlighet. Eklund från Malmö kommun tror att 
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jämförbarheten minskar mellan kommunerna eftersom komponentavskrivning tillämpas på 

olika sätt i respektive kommun. Förut var det mer enhetligt när alla använde sig av 

avskrivningstid på 33 år. Nu skiljer sig avskrivningstider samt vilka tillgångar som ska 

skrivas av. Andersson från Lunds kommun beskriver ett liknande resonemang.  

Alla respondenter är överens om att den rättvisande bilden ökar i och med införandet av 

komponentavskrivning. Hellman, Nordlund och Pramhäll (2001) använder den jämna 

kostnadsfördelningen komponentavskrivning ger upphov till som främsta argument till 

varför nyttan med komponentavskrivning överstiger kostnaderna. Respondenterna i Lund, 

Tomelilla samt Ängelholm som befinner sig i implementeringsprocessen har inte hunnit bilda 

sig en säker uppfattning om nyttan med komponentavskrivning överstiger kostnaderna. 

Respondenten från Ängelholm uttrycker sin åsikt: 

Jag tror och hoppas att det gör det i det långa loppet. Som sagt är vi i uppstarten och 

vi har inte riktigt sett effekterna av det. Men vi har sett och börjar se positiva effekter 

i och med vi får bättre kontakt med samhälle och projektledarna som är de som utför 

investeringsprojekten. Komponenterna speglar bättre verkligheten och hur det ser ut i 

vår kommun. Man kommer se i framtiden hur underhåll ser ut och hur det hanteras i 

kommunen [...]. 

Andersson från Lund berättar att det tagit tid och kraft men att precis som respondenten från 

Ängelholm hoppas Andersson på en optimistisk framtid. 

Enligt samtliga medverkande respondenter har arbetsbelastningen ökat i och med 

komponentavskrivning. Respondenterna från Kristianstad anser att det främst är under 

implementeringsprocessen arbetsbelastningen ökade. Arbetet bestod då av bland annat 

förarbeten, utredningar och möten. Efter att komponentavskrivning implementerats kvarstår 

det en ökad arbetsbelastning. Annerstedt menar att det blir fler moment vid aktiveringen 

eftersom varje komponent nu ska aktiveras var för sig vilket tar längre tid. Eklund anser att 

rutinen med komponentavskrivning endast inledningsvis är tidkrävande och påfrestande. 

Efterhand blir det en invand rutin som får den administrativa bördan till att uppfattas som allt 

mindre krävande. Ek delar Eklunds åsikt “har man ordentliga rutiner och att arbetet är 

strukturerat så blir det inget extra arbete för då vet alla hur man ska hantera. Då slipper 

man massa onödiga diskussioner”.  
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Det framkommer under intervjun i Hörby att i och med komponentavskrivning införts flyttas 

kostnader från underhållsbudgeten till investeringsbudgeten. Lindvall från Osby beskriver en 

budgetväxling som en positiv effekt: 

[...] och det kan även få effekten att kommuner över lag att man får ett bättre underhåll 

av fastigheter för att se att man behöver byta taket eller någonting. Så säger politikerna 

nej det har vi inte råd med i år, då är det risk att underhållet blir eftersatt. Men om det 

blir som en investering blir kostnaderna fördelade över åren. Så jag tror att det kan bli 

lättare att få bättre underhåll av fastigheter. 

Respondenterna från Ystad kommun har sett en annan positiv effekt med budgetväxlingen 

eftersom driftkostnader istället hamnat i investeringsbudgeten samt att kostnaderna delades 

upp på fler år vilket i sin tur innebär en högre investeringsbudget. 

Den främsta negativa aspekten som nämns under intervjuerna mot att komponentavskrivning 

inte skulle överstiga kostnaden är den administrativa bördan. Respondenterna i Hörby, 

Kristianstad, Malmö, Osby samt Ystad är positivt inställda till komponentavskrivning. 

Lindholm från Osby berättar “jag är positiv till det även om det innebär att jag kommer att 

få mer att göra men att resultatet kommer bli mer rättvisande från år till år [...]”. Han 

avslutar senare intervjun med att säga “det blir ett jämnare resultat över åren och det blir 

lättare för politikerna att budgetera på ett bättre sätt”. Sammanfattningsvis är alla 

respondenter som hunnit bilda sig en uppfattning inte bara överens om den positiva påverkan 

på den rättvisande bilden utan även att nyttan med komponentavskrivning överstiger 

kostnaderna. 
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5. Slutsats 
_________________________________________________________________________ 

Utifrån den insamlade empirin dras generella slutsatser gällande hanteringen av 

rekommendationen om komponentavskrivning i kommuner samt vilka positiva och negativa 

effekter som komponentavskrivning medfört. En diskussion framförs även utifrån egna tankar 

och funderingar kopplade till insamlad empiri samt litteratur, teori och begrepp som nämnts 

tidigare i studien. Avslutningsvis framförs studiens bidrag samt förslag till vidare forskning. 

_________________________________________________________________________ 

5.1 Avslutande diskussion och slutsats 

Syftet med studien är att förstå hur redovisningsansvariga inom kommuner hanterat 

implementeringsprocessen av komponentavskrivning samt även belysa vilka konsekvenser 

avskrivningsmetoden medfört på den rättvisande bilden. För att uppfylla syftet har 

semistrukturerade intervjuer genomförts med respondenter från kommunerna Hörby, 

Kristianstad, Lund, Malmö, Osby, Tomelilla, Ystad och Ängelholm. Slutsatsen av studien 

visar att kommuner hanterat implementeringsprocessen på olika sätt samt att 

komponentavskrivning påverkat den rättvisande bilden av kommunen positivt. 

Med hjälp av den tvingande isomorfin framkom det att RKR är den organisation som infört 

kravet om komponentavskrivning och som kommunerna måste följa. Empirin visar att 

hanteringen av implementeringsprocessen skiljer sig åt mellan kommunerna. När 

komponentavskrivning implementeras, om avskrivningsmetoden tillämpats retroaktivt samt 

vilka krav angående beloppsgräns och nyttjandeperiod vid tillämpning av 

komponentavskrivning är exempel på de skiljaktigheter som identifierats. En bidragande 

orsak anses till stor del vara det tolkningsutrymme som finns kring komponentavskrivning. I 

privat sektor har svårigheterna bestått i att rekommendationerna och vägledningen vid 

komponentavskrivning varit vag. Det fanns och finns inga bestämda riktlinjer och det står 

inte uttryckligen vad som är väsentligt skillnad i nyttjandeperiod och vad som är av 

betydande värde (Lennartsson, 2014). Inom kommunal sektor har liknande svårigheter 

uppkommit med den otydliga vägledningen. Den normativa isomorfismen bidrog till ökad 

förståelse från vilka professioner projektgruppen sökt vägledning. Projektgrupperna i 

kommunerna har deltagit i diverse utbildningar eller sökt hjälp hos specialister inom ämnet.  
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Utifrån den härmande isomorfin visade det sig att erfarenhetsutbytet med andra kommuner 

berodde på osäkerhet kring komponentavskrivning. Erfarenhetsutbytet skulle kunna anses 

skapa en mer homogen redovisning. Även om erfarenhetsutbyte skett existerar skillnader i 

hur kommunerna implementerat och idag tillämpar komponentavskrivning, vilket skulle 

kunna förklaras av att utbildningarna och expertishjälpen inte gett raka och tydliga svar på 

hur kommunerna ska gå tillväga. Samt vilka kunskapskällor projektgrupperna valt att ta del 

av och använda sig av skiljer sig något mellan kommunerna. Om projektgrupperna inte hade 

tagit hjälp av de externa kunskapskällorna hade rutinerna kunnat komma att skilja sig 

avsevärt mer än vad det visar sig göra idag.  

Agentteorin utgår ifrån att principal och agent agerar i egenintresse (Lan & Heracleous, 

2010). Studiens resultat visar att politiker inte har någon direkt påverkan på rutinerna kring 

komponentavskrivning vilket resulterar i att deras egenintresse inte påverkar utformningen 

av avskrivningsmetoden. Dock beslutar politikerna över det egna kapitalet, budgetar och 

skattesatser. De kan därmed indirekt påverka redovisningsval eftersom de 

redovisningsansvariga i kommunen måste sträva efter att uppfylla de mål och budgetar som 

beslutats av politikerna genom att allokera de resurser som tillhandahålls. Exempelvis har en 

omfördelning av resurser skett som en konsekvens av implementeringen av 

komponentavskrivning. 

Principbaserad redovisning innehåller en hög grad av yrkesmässiga bedömningar (Bradbury 

& Schröder, 2012; Watts & Zimmerman, 1986; Maines m.fl., 2003). Det är därför viktigt att 

redovisare dels besitter kunskap för att kunna göra riktiga bedömningar men även ha en vilja 

till att göra objektiva bedömningar för att kunna framföra en rättvis bild av den finansiella 

ställningen (Maines m.fl., 2003). Projektgrupperna i varje kommun har som ovan nämnts på 

flera sätt samlat in kunskap för att kunna hantera komponentavskrivning. Respondenterna 

upplevdes också som positivt inställda till förändringen vilket kan påverka viljan till 

objektiva bedömningar positivt. Det är därför troligt att riktiga och objektiva bedömningar 

görs i kommunerna vilket leder till att en rättvis bild av resultat och finansiell ställning 

framförs. Samtliga respondenter var dessutom överens om att komponentavskrivning innebär 

en ökad rättvisande bild eftersom det genererar en mer jämn kostnadsfördelning av en 

tillgång. Även om komponentavskrivning innebär en mer rättvisande redovisning inom varje 
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kommun finns det indikationer på att jämförbarheten försämras på grund av skiljaktigheterna 

i rutinbeskrivningarna mellan kommunerna. Jämförbarheten var möjligen högre innan 

komponentavskrivning infördes på grund av att avskrivningsmetoden i kommuner då var mer 

enhetlig. Jämförbarheten är en av de kvalitativa egenskaperna som ska uppnås i 

redovisningen i kommunerna (RKR, 2014a).  

Komponentavskrivning har medfört flertalet positiva effekter. Den främsta är att den 

rättvisande bilden ökar. Komponentavskrivning har bland annat också inneburit en 

budgetväxling som kan betyda en minskad risk för att underhåll blir eftersatt då det nu ses 

som en investering istället för en direktkostnad. En annan positiv effekt med budgetväxlingen 

är att det kan möjliggöra en högre investeringsbudget. Den största negativa effekten 

komponentavskrivning innebär är den ökade arbetsbelastningen. Det är mer tidkrävande 

vilket betyder högre kostnader. Trots ökade administrativa kostnader tyder det på att de 

positiva effekterna överväger vilket gör att nyttan med komponentavskrivning anses 

överstiga kostnaderna. 

5.2 Studiens bidrag 

Komponentavskrivning har varit en omstridd diskussion inom den privata sektorn där särskilt 

fastighetsföretag varit kritiska mot den nya avskrivningsmetoden. Bolag inom den privata 

sektorn ansåg att det skulle bli en stor utmaning eftersom metoden innefattar många 

bedömningar (Lennartsson, 2013; Hellman, Nordlund & Pramhäll, 2011). Dock framförs 

ingen diskussion inom den kommunala sektorn. Studien ökar förståelsen för vilken 

diskussion som är aktuell utifrån uttalanden från kommunalt anställda inom redovisning som 

är införstådda i komponentavskrivning. Principbaserad redovisning öppnar dessutom upp för 

tolkningar vilket medför effekter på kommuners implementeringssätt av komponent-

avskrivning. Resultatet i studien bidrar därför även med en ökad kunskap om varför det finns 

skiljaktigheter och likheter i implementeringsprocessen samt vilka effekter 

komponentavskrivning medfört.  

Komponentavskrivning visade sig innebära att en mer rättvis bild av kommunens finansiella 

ställning framförs jämfört med tidigare avskrivningsmetod. Dock gavs indikationer att 

skiljaktigheterna i tillämpning av avskrivningsmetoden mellan kommuner medför att 

jämförbarheten minskar. Redovisningsansvariga inom kommuner skulle kunna använda sig 
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av studiens resultat för att utefter kunskapen försöka uppnå en mer enhetlig redovisning för 

att på så sätt öka jämförbarheten. 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Urvalet i denna studie har varit något begränsad eftersom komponentavskrivning inte 

implementerats i alla kommuner i Skåne. En liknande studie skulle kunna genomföras om 

några år för att på så sätt kunna öka förståelsen ytterligare genom att inkludera fler kommuner 

som idag inte har implementerat komponentavskrivning. 

Jämförbarheten är en av de fem kvalitativa egenskaperna som kommunal redovisning ska 

uppnå (RKR, 2014a). Under intervjuerna framkom indikationer som pekar mot att 

jämförbarheten försämras i och med införandet av komponentavskrivning. En djupgående 

studie om komponentavskrivningens påverkan på jämförbarheten mellan kommuner skulle 

kunna bidra med ytterligare förståelse kring komponentavskrivning.  

Under en av intervjuerna framkom att ”om verkligheten var lika schematisk som teorin hade 

det antagligen blivit en jätte bra rättvisande bild”. Ytterligare framtida forskningsförslag är 

därför att studera om det finns ett gap mellan vad man teoretiskt sätt vill åstadkomma med 

komponentavskrivning och vad som i praktiken är möjligt. För att kunna förstå den teoretiska 

målsättningen med komponentavskrivning skulle en representant från Rådet för kommunal 

redovisning vara lämplig att vända sig till, exempelvis Torbjörn Tagesson som är kanslichef 

i Rådet för kommunal redovisning.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Berätta kort om dig själv och kommunen 

• Vill du vara konfidentiell i vår uppsats?  

• Får vi tillåtelse att spela in intervjun?  

• Berätta kort om dig själv och kommunen? 

• Vad innefattar din position för arbetsuppgifter? 

• Vilka lagar, regler och rekommendationer gäller för redovisningen i kommuner?     

  

Hur implementerades komponentavskrivning i kommunen? 

• Hur såg rutinerna ut kring avskrivning innan RKR utgav rekommendationen om 

komponentavskrivning? 

• När implementerades komponentavskrivning? 

• Vilka svårigheter mötte ni vid övergången till komponentavskrivning? 

 

Skulle du vilja berätta om rutinerna kring komponentavskrivning? 

• Vilka faktorer avgör om ni ska tillämpa komponentavskrivning? (belopp och 

nyttjandeperiod) 

• Har ni en rutinbeskrivning för komponentavskrivning? 

• Hur utvecklades rutinbeskrivningen för komponentavskrivning? 

• Anser ni att det finns ett tolkningsutrymme vid användningen av 

komponentavskrivning? 

 

Från vem eller vad hämtade ni inspiration och vägledning vid utformningen av rutinerna 

kring komponentavskrivning? 

• Vad har påverkat utformningen av rutinbeskrivningen? (RKR, lag, politiker, 

andra kommuner) 

• Varför hämtas inspiration av dessa? 

• Till vilken grad har dessa påverkat er?  



57 
 

• Är det några av dessa som ger tvingande påtryckningar? 

• På vilket sätt har de tvingande påtryckningarna påverkat avskrivningsmetoderna 

i redovisningen? 

• Vad är din uppfattning om likheter mellan kommuner angående rutiner kring 

komponentavskrivning? 

 

Vilket inflytande har politiker i redovisningsval? 

• Hur ser relationen ut mellan politiker och redovisningsansvariga? 

• Hur påverkar relationen redovisningspraxis? 

• Hur påverkar politikernas egenintresse redovisningsval? 

• Agerar politiker för att maximera verksamhetens nytta? 

 

Vad är din professionella uppfattning av komponentavskrivningens påverkan av den 

rättvisande bilden? 

• Vad är en rättvisande bild inom redovisning för dig? 

• Varför är det viktigt att upprätthålla en rättvis bild av kommunen? 

• Tycker du att nyttan med komponentavskrivning överstiger kostnaden? 

 


