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1. INLEDNING
I detta kapitel introducerar vi bakgrunden till ämnet. Därefter redogör vi för problematiseringen kring ämnet, vilken leder till en frågeställning. Slutligen presenteras studiens syfte
och disposition.

1.1. Bakgrund
Kommunal redovisning har tidigare präglats av frivillighet, men har genom historien utvecklats till ett allt mer reglerat område (Stárova & Čermáková, 2010). Regleringen av den
svenska kommunala redovisningen har genomgått fundamentala förändringar under de senaste årtiondena (Tagesson, 2007). 1997 utfärdades Lag (SFS 1997:614) om kommunal redovisning (SFS 1997:614), vilket påverkade den svenska kommunala redovisningen då det
gick från en frivillighet till en reglerad lag (Tagesson, 2007). Lagen trädde i kraft 1998,
men sedan tidigt 80-tal har det varit diskussion om en reglering för kommunal redovisning
(Falkman & Tagesson, 2008).
I samband med införandet av Lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614) bildades
Rådet för kommunal redovisning (RKR). Rådet för kommunal redovisning arbetar med
normgivning och med att tydliggöra, precisera och förbättra den goda redovisningsseden
för den kommunala sektorn (Brorström, Eriksson, & Haglund, 2014). Lagen om kommunal
redovisning (SFS 1997:614) bidrog till en hårdare reglering inom den offentliga sektorn i
Sverige. I Sverige är redovisningen principbaserad, vilket innebär att regler och lagar baseras på praxis och normer (Grönlund, Tagesson, & Öhman, 2015).
RKR kom år 2014 med nya direktiv om att en övergång från avskrivningar till komponentavskrivningar skulle göras. Tillgångarna skulle nu delas upp i komponenter, till skillnad
från tidigare då tillgångarna skrevs av som objekt (RKR, 2017).
Det är problematiskt att reda ut hur komponentavskrivningen har påverkat den offentliga
sektorn eftersom det inte finns mycket forskning kring området, trots storleken och betydelsen på den offentliga sektorns redovisning. Den offentliga sektorns redovisning är en
aktuell fråga och förtjänar mer uppmärksamhet både i utbildning- och forskningssyfte (Tagesson, 2016).
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Harmonisering inom den offentliga sektorn har ökat under de senaste åren. Det beror bland
annat på att behovet av ökad jämförbarhet inom offentliga verksamheter har blivit större.
Nya lagar, regler och direktiv inom den offentliga sektorns redovisning beror således bland
annat på harmonisering. Harmonisering av redovisning är ett aktuellt ämne och problem,
både inom den offentliga och privata sektorn. Det är viktigt att de harmoniserade redovisningssystemen är enhetliga för att läsaren ska förstå och kunna läsa av informationen
(Brusca, Caperchione, Cohen, & Rossi, 2015).
Rådet för kommunal redovisning är en del av harmoniseringen då de deltar i standardiseringsarbete inom redovisningsområdet på en internationell nivå (Falkman & Orrbeck,
2001). IFRS ger ut internationella normer som är anpassade för den offentliga sektorn, men
det finns ingen självklar koppling mellan svensk och internationell normering inom den
offentliga sektorn eftersom den svenska sektorn till viss del avviker från den internationella
(RKR, 2014b). Trots detta påverkas utformningen av redovisningen i Sverige till stor del
av IFRS. Marton (2016) menar att den svenska redovisningen smittas av IFRS, som håller
på att ta över de svenska regelverket.
Ett av problemen med komponentavskrivning är att RKR inte har gett några riktlinjer kring
hur den skall ske, vilket ger kommunerna fria händer att strukturera komponenter och avskrivningstid (SKL, 2017a). Detta är en bidragande faktor till att alla kommuner inte tilllämpar eller delvis tillämpar komponentavskrivning.
Det stora intresset för vilka faktorer som påverkar valet av redovisning, har motiverat forskning sedan 60-talet (Fields, Lys, & Vincent, 2001). Det finns många undersökningar kring
vilka faktorer som påverkar valet av redovisning (Fields, Lys, & Vincent, 2001; Waweru,
Ntui, & Mangena, 2011), men komponentavskrivning är ett relativt nytt och outforskat
ämne. Detta innebär att det saknas kunskap om vad som påverkar val av redovisning när
det gäller implementering komponentavskrivning i svenska kommuner, vilket motiverar en
studie.
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1.2. Problematisering
Det har skett stora förändringar och reformer inom den offentliga sektorn under de senaste
åren (Brusca & Martínez, 2016 ; Rossi, Cohen, Caperchione, & Brusca, 2016). En bidragande faktor till reformerna har varit harmonisering och standardisering. Syftet med harmonisering är att ge korrekt och jämförbar information, vilket tidigare inte har fungerat
eftersom offentliga verksamheter har fått redovisa efter eget intresse. Harmoniseringen har
skapat gemensamma redovisningsprinciper (Rossi et al., 2016), som till exempel komponentavskrivning.
Idén att harmonisera och standardisera redovisning har framförts under många år inom den
offentliga sektorn. Harmonisering kan definieras som en process för att öka kompatibilitet
av redovisning genom att sätta gränser för variationer (Rossi et al., 2016). Den svenska
offentliga sektorns redovisning skiljer sig från den internationella, vilket leder till att jämförbarheten minskar. Det är därför viktigt med harmonisering för att skapa gemensamma
redovisningsprinciper, vilket ger förbättrad insyn och ökad jämförbarhet (Rossi et al.,
2016). Trots RKR:s försök att införa komponentredovisning för att öka jämförbarheten, har
den offentliga sektorn inte tillämpat komponentavskrivning fullt ut eftersom kommunerna
inte förstår nyttan med komponentavskrivning.
De främsta fördelarna med harmonisering av den offentliga sektorns redovisning är enligt
Rossi et al., (2016) att:
 Det genererar en transparent redovisning för alla offentliga organisationer i syfte
att tillhandahålla korrekt och jämförbar information.
 Publiceringen av jämförbara variabler kan lätt förstås av marknadsaktörerna.
Bakom redovisningsreformer ligger ofta en strävan att förbättra ansvarsskyldigheten och
transparensen, men samtidigt återställa medborgarnas förtroende för länders regeringar. I
dessa processer av reformer har International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
utgivna av International Public Sector Accounting (IPSASB) spelat en viktig roll. Många
internationella statliga organisationer har använt mängder av resurser för att anta IPSAS,
vilket har gjort att mimetiska effekter har uppstått (Brusca & Martínez, 2016). I Sverige
används lagen för kommunal redovisning istället för IPSAS (IFAC, 2017). Trots detta ligger Sverige topp fem på EU:s lista om hur nära länder arbetar efter IPSAS standarder
(European Commision, 2013). Även om IPSAS inte kan tillämpas fullt ut i den offentliga
9
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sektorn, kommer de så småningom behöva följa IPSAS standarder även om det inte passar
in i verksamheten (Lennartsson, 2016).
Den svenska regeringen beslutade att den kommunala redovisningen skulle regleras genom
lagstiftning, men i jämförelse med bokföringslagen och årsredovisningslagen som reglerar
den privata sektorn kopplas inte den kommunala redovisningslagen till någon strafflag
(Falkman & Tagesson, 2008). Att kommuner inte straffas påverkar deras beteende och val,
vilket medför att de fortfarande redovisar efter eget intresse och inte påskyndar processen
att implementera komponentavskrivning.
Staten reglerar hur aktiviteter ska ske och anses som obligatoriska, men kommuner och
landsting har trots detta en stor frihet att organiserar sig och sin verksamhet (Knutsson,
Mattisson, Ramberg, & Tagesson, 2008). Detta är en bidragande faktor till att många kommuner inte har implementerat komponentavskrivning, då de saknar kunskap och resurser.
Rådet för den kommunala redovisningens studier har dessutom visat att kommuner tillämpar komponentavskrivning i alltför liten utsträckning (RKR, 2017). RKR har inte gett kommunerna konkreta riktlinjer för hur implementeringen skall ske (SKL, 2017a), vilket innebär att kommunerna har ett antal redovisningsval att göra vid implementeringen av komponentavskrivning.
Enligt Fields, Lys och Vincent (2011, s. 256) defineras redovisningsval enligt följande:
An accounting choice is any decision whose primary purpose is to influence
(either in form or substance) the output of the accounting system in a
particular way, including not only financial statements published in
accordance with GAAP, but also tax returns and regulatory filings.
Tidigare studier har visat att det finns en stark koppling mellan redovisningsval och faktorer
som påverkar valet av redovisning (Fields, Lys, & Vincent, 2001; Watts & Zimmerman,
1990). Utifrån tidigare studier kan vi därför anta att det finns faktorer som påverkar implementeringen av komponentavskrivning. Det är dock ett outforskat ämne, som motiverarar
vår forskning kring valet av implementering och vilka faktorer som påverkar.
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1.3. Frågeställning
Vilka faktorer har påverkat kommuners implementering av komponentavskrivning?

1.4. Syfte
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar implementeringen av komponentavskrivning inom den svenska kommunerna.
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1.5. Disposition
Kapitel 1
I det första kapitlet introduceras bakgrunden och problematiseringen, vilket resulterar i en
frågeställning. Därefter presenteras studiens frågeställning och syfte.
Kapitel 2
I det andra kapitlet förklaras den kommunala redovisningen.
Kapitel 3
I det tredje kapitlet behandlas forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats och vetenskaplig metod. Kapitlet avslutas med förklaring av teorierna som skall användas för att få en bättre
förståelse för den teoretiska referensramen.
Kapitel 4
I det fjärde kapitlet presenteras den teoretiska referensramen. Först förklarar vi komponentavskrivning och redovisningsval. Därefter förklaras teorierna: beslutsteorin, agentteorin,
den positiva redovisningsteorin och den institutionella teorin. Avslutningsvis presenterar
vi studiens modell.
Kapitel 5
I det femte kapitlet presenterar vi den empiriska metoden, där litteratursökning, datainsamlingsmetod, urval och operationalisering redogörs. Slutligen presenterar vi studiens validitet och reliabilitet.
Kapitel 6
I det sjätte kapitlet läggs resultatet av studien fram. Först introducerar vi den beskrivande
statistiken. Därefter visar vi en bortfallsanalys, korrelationsanalys och KolmogorovSmirnov Test. Avslutningsvis presenterar vi resultaten av T-test, Mann-Whitney U Test
och logistiska regressioner.
Kapitel 7
I det sjunde kapitlet analyserar vi studiens resultat och presenterar slutsatser. Avslutningsvis diskuteras studiens bidrag och framtida forskning.
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2. KOMMUNAL REDOVISNING
Det har funnits reglering kring kommunal redovisning sedan 1866, men det var inte förrän
1998 som den blev tvingande. Ur ett historiskt perspektiv har den kommunala redovisningen till stor del varit frivillig. Det var ett stort steg mot ett modernt reglerat system för
den kommunala redovisningen när det kom en reglering för kommunal redovisning och
RKR bildades. Ett av syftena med RKR var att det skulle hjälpa till att utveckla god redovisningssed hos kommuner och landsting i enlighet med vad lagen om kommunal redovisning säger (Falkman & Orrbeck, 2001).
Lagen som styr den offentliga sektorn är en ramlag med generella regler om hur bokföring
och redovisning ska ske, vilket betyder att redovisningen och bokföring ska utföras på ett
sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Om avvikelser sker från rekommendationerna från de normgivande organen skall det lämnas i en not (Grönlund, Tagesson, &
Öhman, 2015). Exempel på detta finns i Doroteas årsredovisning (2015, s.43):
Övergången till komponentavskrivning kommer göras i samband med att anläggningsregistret byggs upp i ekonomisystemet. Bedömningen har gjorts att
det är bättre att inte gå över till komponentavskrivning just nu, utan att avvakta tills kunskap kring detta har inhämtats och principer och riktlinjer för
hur arbetet ska genomföras har tagits fram. Detta för att redovisningen ska ge
en så rättvisande bild som möjligt.
I augusti 2014 började Finansdepartementet se över lagen om kommunal redovisning och
under 2016 lämnade utredningen KomRed in ett förslag om en helt ny lag om kommunal
bokföring och redovisning ”En ändamålsenlig kommunal redovisning” till regeringen
(Finansdepartementet, 2016). Ingen ny lag kan komma att träda ikraft förrän tidigast 2019
då det nya förslaget inte funnits med i vårens propositionsförteckning (SKL, 2017b).
En skillnad mellan den offentliga och privata sektorn är de medel och mål som används. I
den offentliga sektorn är syftet att bedriva verksamheten med hjälp av pengar, utan att gå
med vinst. Till skillnad från den privata sektorn, där syftet är att generera pengar (Grönlund,
Tagesson, & Öhman, 2015). Bortsett från detta är lagstiftningen lik mellan den offentliga
och privata sektorn. Båda består av en ramlagstiftning med hänvisning till normgivande
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organ. Betydelsen har ökat för standarder, riktlinjer och förordningar från de reglerande
organen (Falkman & Tagesson, 2008).
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3. VETENSKAPLIG METOD
I detta kapitel introducerar vi valet av forskningsfilosofi. Sedan presenterar vi valet av
forskningsansats, följt av den forskningsmetod som kommer användas i studien. Avslutningsvis diskuteras valet av teorier som denna studie kommer använda sig av.

3.1. Forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats, forskningsmetod
Syftet med studien är att utforska vilka faktorer som påverkar implementeringen av komponentavskrivning inom den svenska kommunerna. Detta skall utföras genom att identifiera faktorer och variabler som grundar sig på tidigare forskning och teorier. Sedan skall vi
undersöka om det finns något samband mellan variablerna.
Utgångspunkten för studien är positivism. Valet av forskningsfilosofi grundar sig på att vi
ska försöka förklara valet av implementering, till skillnad från ett hermeneutiskt tillvägagångssätt, som syftar till att förstå och tolka (Patel & Davidson, 2011). Vi kommer att formulera hypoteser och testa dem genom empirisk prövning. Fördelen med positivism är att
det finns möjligheter att generalisera resultatet till hela urvalsunderlaget (Patel & Davidson,
2011).
Det finns forskning och teorier som berör området i vår studie. Utgångspunkten kommer
därför vara att undersöka tidigare forskning och teorier, och därmed hitta faktorer och skapa
hypoteser som därefter skall testas empiriskt. Detta innebär att den vetenskapliga ansatsen
i studien är deduktiv. Ett kännetecken för positivistisk forskning är härledning av hypoteser,
som testas empiriskt med vetenskapliga metoder (Patel & Davidson, 2011).
Deduktiv forskning kan sägas innebära att forskaren följer bevisandets väg. Det deduktiva
tillvägagångssättet kännetecknas av slutsatser om enskilda företeelser som dras utifrån allmänna principer och befintliga teorier (Patel & Davidson, 2011). Vi kommer, som tidigare
nämnt, att härleda hypoteser och sedan pröva dem empiriskt. Detta arbetssätt kallas ofta
hypotetiskt-deduktiva (Patel & Davidson, 2011; Syll, 2001).
Det deduktiva arbetssättet stärker objektiviteten i forskningen eftersom utgångspunkten ligger i befintlig teori. Forskningsprocessen blir då mindre ”färgad” av ens egna personliga
uppfattningar. Till skillnad från den induktiva ansatsen, där risker för egna uppfattningar
uppstår eftersom forskaren arbetar på ”upptäckandets väg”. Forskaren studerar objekt utan
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att sammanbinda undersökningen med tidigare teorier och formulerar därefter en teori. Risken med att vi väljer deduktiv forskning är att vi utgår från befintlig teori, och på så sätt
missar outforskade delar (Patel & Davidson, 2011). Genom att använda sig av en deduktiv
ansats, drar forskare logiska slutsatser och är de genomförda på ett riktigt sätt är slutsatserna
helt säkra (Syll, 2001). Det finns för- och nackdelar med både induktiv och deduktiv ansats,
men genom att använda oss av deduktion utgår vi från tidigare forskning inom området.
Eftersom forskningsansatsen är positiv och den vetenskapliga ansatsen är deduktiv kommer
vi använda oss av en kvantitativ metod. Det är relevant att genomföra en kvantitativ ansats
eftersom det finns många faktorer som kan påverka valet av redovisning. Den kvantitativa
inriktningen är lämplig eftersom vi ska göra datainsamling och utföra statistiska analysmodeller (Patel & Davidson, 2011).

3.2. Teorianvändning
I undersökningen om hur redovisningsval påverkar implementering av komponentavskrivning måste komponentavskrivning förklaras för att ge läsaren förståelse för ämnet. Innehållet i den traditionella redovisningsteorin hämtas i flera fall från andra teoretiska inriktningar bland annat från institutionell teori och agentteori (Falkman, 2000).
Vidare, är syftet med studien att undersöka vilka faktorer som påverkar redovisningsvalet.
För att studera vilka faktorerna är, används viktiga teorier inom området. Positiv redovisningsteori och institutionell teori är två teorier som ofta används inom den vetenskapliga
litteraturen. Positiv redovisningsteori och institutionell teori är de två teorierna som främst
förklarar redovisningsval (Collin, Tagesson, Andersson, Cato, & Hansson, 2009).
Den positiva redovisningsteorin svarar på varför redovisningen sker enligt principer och
metoder i organisationer. Teorin ska kunna användas för att kunna förutse ett beteende eller
förutspå redovisningsvalet. Beslutsteorin kan även användas för att den i grund och botten
förklarar val (Falkman, 2000), vilket blir en lämplig teori för att förklara redovisningsvalet.
Agentteorin är lämplig för att den förklarar relationen mellan principalen och agenten. I
vårt fall förklarar agentteorin sambandet mellan politikerna och redovisningsekonomerna
(Furubotn & Ritcher, 2000). Enligt Carpenter och Feroz (1992) är agentteorin den mest
accepterade teorin för att förstå redovisningsval.
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4. TEORETISK REFERENSRAM
I detta kapitel introducerar vi först komponentavskrivning följt av redovisningsval. Därefter förklarar vi beslutsteorin, agentteorin, den positiva redovisningsteorin och den institutionella teorin. Avslutningsvis presenteras studiens modell och de identifierade faktorerna.

4.1. Komponentavskrivning
Det har under många år skett försök att reformera redovisningssystemen för att förbättra
redovisningsansvar och transparensen. International Public Sector Accounting Standards
(IPSAS) har spelat en viktig roll i processerna och många internationella offentliga organisationer har lagt ned mängder av resurser för att anta IPSAS, vilket har gjort att mimetiska
effekter har uppstått (Brusca & Martínez, 2016).
En bidragande faktor till reformerna har varit harmonisering och standardisering, som länge
varit ett aktuellt ämne inom den offentliga sektorn. Harmoniseringen har haft som syfte att
skapa gemensamma redovisningsprinciper för att lättare kunna jämföra och få bättre insyn
i offentliga verksamheters redovisning (Rossi et al., 2016).
2014 kom Rådet för kommunal redovisning med nya direktiv om att en övergång från avskrivningar till komponentavskrivningar skulle göras. Tillgångarna skulle nu delas upp i
komponenter, till skillnad från tidigare då tillgångarna skrevs av som objekt (RKR, 2017).
RKR gav ut rekommendationer som innehåller riktlinjer för hur kommuner skall redovisa
tillgångar (SFS 1997:614).
Det finns några redovisningsfrågor som är speciellt aktuella när det talas om den offentliga
sektorn, en av dem är värdering av anläggningstillgångar (Falkman, 2000). Införandet av
komponentavskrivning har inneburit stora förändringar för kommuner. Kommunerna skall
dela upp sina tillgångar i olika komponenter, där varje komponent skrivs av under sin nyttjandeperiod. Komponenterna ska vara av betydande värde och skilja sig väsentligt i olika
nyttjandetider. Anledningen till införandet av komponentavskrivning är att komponenterna
kommer kunna ersättas vid olika tidpunkter, vilket ger en rättvisande bild (RKR, 2014a).
Det finns inga tydliga vägledningar om hur kommuner ska tillämpa komponentavskrivning
eller vilken avskrivningsmetod som ska användas. Därmed blir de redovisningsansvariga i
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kommunerna tvungna att avgöra hur de ska tillämpa komponentavskrivningen (Tagesson,
2016).
Valet av redovisning är ett utforskat område som det finns många studier och undersökningar om. Komponentavskrivning är däremot fortfarande ett relativt nytt ämne som det
inte finns mycket forskning kring. Detta kan bero på att komponentavskrivning nyligen
infördes (Guggiola, 2010), vilket gör att kommunerna har svårt att implementera komponentavskrivning.

4.2. Redovisningsval
Olika faktorer kan förklara likheter och skillnader mellan länders reglering och redovisning. Dessa faktorer är politik, rättssystem, finansieringsformer, storlek och inflytande från
professionella grupper. I Sverige har vi principbaserad redovisning, som kännetecknas av
att ha riktlinjer utan direkt vägledning för genomförande (Grönlund, Tagesson, & Öhman,
2015). Forskning har visat att detta har skapat tolkningsutrymme och öppenhet för bedömningar (Bradbury & Schröder, 2012).

Den vetenskapliga litteraturen brukar förklara redovisningsval utifrån två teorier; positiv
redovisningsteori och institutionell teori (Collin et al., 2009). Det finns dock andra författare som menar att agentteorin är den mest accepterade teorin för att förstå redovisningsval
(Carpenter & Feroz, 1992). Beslutsteorin används emellanåt för att den i grund och botten
förklarar val (Falkman, 2000).
4.2.1. Beslutsteori
Beslutsteorin handlar om beslutstagande och att olika val kan göras. Teorin är baserad på
att individer har olika preferenser och förväntningar om hur ett agerande kommer leda till
ett beslut. Detta innebär att olika individer inte fattar samma beslut om de inte har samma
mål, intressen, vilja eller uppfattningar. Preferenserna förutsätts vara stabila inom beslutsteorin, vilket inte stämmer i det verkliga livet. Individers preferenser förändras ständigt
eftersom individer utvecklas och genomgår ständiga förändringar (Falkman, 2000).
Om målen är oklara är det upp till individen att tolka dem. Detta kan medföra att olika
beslutsfattare tar olika beslut. Maktfördelningen i en organisation är avgörande då vissa
individer agerar mer efter eget intresse än i organisationens intresse (Falkman, 2000).
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Redovisningsinformation är det som möjliggör beslutfattande. Genom att skapa bra processer inom företag underlättas besluttagandet. De olika processerna brukar standardiseras
för att gynna besluten. Beslutsteorin anser att det som är bra för den beslutfattande individen är även automatiskt bra för andra, vilket innebär att samspelet mellan individer ignoreras (Falkman, 2000).
4.2.2. Agentteori
En av anledningarna till att organisationer använder sig av redovisning är antagandet att
revisorer tjänar allmänhetens intresse genom att säkra information (Lee, 1995; Watts &
Zimmerman, 1990). Agentteorin utgår från relationen mellan två aktörer, principalen och
agenten (Jensen & Meckling, 1976; Verstegen, 2001) Agentteorin är en av de äldsta definierade formerna av sociala interaktioner och innefattar en person/grupp, principalen, som
delegerar uppdrag till en person/grupp, agenten (Eisenhardt, 1989). Denna specifika typ av
relation existerar i alla affärsmiljöer och är viktig för människor och organisationer att förstå för att få fungerande situationer (Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1976).
Antagandet i agentteorin är att förhållandet mellan principalen och agenten är ömsesidigt
och att agenten genomför uppdrag åt principalen (Verstegen, 2001). I en politiskt styrd
organisation kan sambandet i agentteorin ses, då politikerna är de med högst auktoritet.
Relationen mellan principalen och agenten är i detta fall redovisningsekonomerna (agent)
i en kommun och politikerna (principal), där kommuners redovisningsansvariga utför uppdrag som politikerna har delegerat. Det kan även ses som en relation mellan redovisningsekonomerna (agent) och invånarna (principal) (Furubotn & Ritcher, 2000).
Utgångspunkten i agentteorin är att individer agerar i egenintresse och utifrån vinstmaximering, vilket innebär att individerna agerar för sin egen vinning istället för att försöka
uppfylla verksamhetens mål och intressen (Verstegen, 2001). Falkman (2000) anser att
principalen ska kunna undersöka att agenten följer dennes direktiv genom att exempelvis
granska redovisningsinformation. Agentteorin hanterar hur individer kan styras mot att
maximera verksamhetens nytta istället för sin egna (Falkman, 2000). Principalen brukar
försöka minska risken att agenten skall försöka agera i egenintresse genom att utforma kontrakt (Stern & Holder, 1999). Här kan en parallell dras till att de svenska kommunerna
regleras av Lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614) och Rådet för kommunal
redovisning (RKR) (Falkman & Orrbeck, 2001).
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Enligt Zimmerman (1977) finns det mindre efterfrågan av information i kommunala verksamheter, till skillnad från företag som är beroende av kapitalmarknaden. Väljarna/invånarna, principalen, har liten användning av redovisningsinformationen (Zimmerman,
1977). Därför kommer förhållandet mellan invånare och kommunens redovisningsekonomer inte behandlas i studien. Med hjälp av agentteorin kan förståelsen för redovisningsekonomernas egenintressens påverkan på redovisningsinformationen öka (Frostensson,
2015).
4.2.3. Positiv redovisningsteori
I enlighet med agentteorin, bygger den positiva redovisningsteorin på antagandet om att
individer och grupper agerar i egenintresse. Med detta antagande, blir organisationers val
av redovisningsmetod viktigt att förstå eftersom det innebär att agenten kommer ha som
mål att maximera sin rikedom och principalen kommer samtidigt försöka maximera sin
rikedom (Collin et al., 2009). Förhållandet mellan agenten och principalen, som antas i
agentteorin, är betydelsefullt för en fungerande relation och en revisor kan i detta fall agera
som en tredje part som säkerställer båda parternas intresse (Watts & Zimmerman, 1990)
Eftersom den positiva redovisningsteorin förutsätter att både agenten och principalen
agerar i egenintresse behövs ett kontrakt för att reglera beteendet och resultatet. Utan
reglering, säger den positiva redovisningsteorin att agenten kommer agera i egenintresse
istället för att agera i enlighet med principalens intresse (Collin et al., 2009). Detta kan ses
i de svenska kommunerna då politikerna sätter en budget som redovisningsekonomerna ska
följa.
Enligt Collin et al. (2009) är den positiva redovisningsteorin lämplig att använda vid
förklaring av kommunala organisationers redovisninsval eftersom det förmodligen finns ett
agentproblem. Chefer kontrollerar och är engagerade i den kommunala verksaheten, men
även politikerna är inblandade och styr organisationen. Detta kan skapa intressekonflikter
eftersom de har olika mål (Collin et al., 2009).
4.2.4. Institutionell teori
Den institutionella teorin sätter tonen för hur ämnet redovisning kan undersökas och analyseras (Falkman, 2000). Den institutionella teorin är till stor nytta när det gäller förklaring
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av den kommunala sektorns redovisningsbeteende, men även vid förklaring av skillnader i
kommuners redovisning (Falkman & Tagesson, 2008).
DiMaggio och Powell (1983) försöker förklara varför organisationer är lika, de beskriver
sambandet med hjälp av de tre olika isomorfiska processerna. Dessa tre processer kan blandas i en empirisk studie, men de härleds från olika förutsättningar och därmed kan de ge
olika resultat. Det kan vara svårt att urskilja de tre processerna. Vanligtvis används två
stycken parallellt och flätas in i varandra.
Den institutionella teorin säger att organisationer kan vara sammanlänkade genom ett symbiotiskt förhållande när ett institutionellt tryck sker som skapar legitimitet i den offentliga
sektorn. Nya teorier om redovisningsval grundar sig bland annat på legitimitet av redovisning och makt, dessa uppstår på grund av förändringar som sker av institutionella påtryckningar (Carpenter & Feroz, 1992).
Den institutionella isomorfiska teorin har använts i tidigare studier om redovisningsval
(Carpenter & Feroz, 2001; Collin et al., 2009). Isomorfism är det koncept som bäst fångar
harmoniseringsprocessen. Detta koncept är även det som skapar bäst förståelse för politik
som styr mycket i de moderna organisationerna (DiMaggio & Powell, 1983).
Organisationer kämpar inte bara om en andel på marknaden utan även om legitimitet och
den politiska makten. Den institutionella teorin innebär även att de intressen, mål och åtgärder som kommunen har kan vara en viktig del för förståelsen av redovisningsvalet för
invånarna (Carpenter & Feroz, 1992). Teorin förklarar redovisningsval genom att organisatoriska aktörer blir föremål för institutionella tryck; tvingande, mimetiska eller normativa
(Collin et al., 2009).
DiMaggio och Powell (1983) skriver om de olika institutionella trycken:


Tvingande



Mimetisk



Normativ

Tvingande är när det finns påtryckningar från andra organisationer som kommunen är beroende av i verksamheten, dessa påtryckningar kan vara både formella och informella.
Även kulturella förväntningar kan göra att ekonomerna måste göra på ett visst sätt i organisationen. Osäkerhet är en kraft som gör att imitation sker vid en mimetisk isomorfism.
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När organisationer liknar varandra kan det vara lättare att jämföra sig och handla med andra
organisationer. Normativ är den tredje källan till isomorfisk organisationsförändring.
Denna förändring består till mestadels av professionalism. Ur professionalism finns det två
olika aspekter eller faktorer. Den första är en formell utbildning och legitimation som produceras av universitetsspecialister. Här spelar universitet och yrkesutbildningsinstitutionerna stor roll. Den andra faktorn är tillväxten och utarbetandet av professionella nätverk
(DiMaggio & Powell, 1983).
Enlig den institutionella teorin, ger stora kommuner bättre redovisningsinformation och
ligger mer i linje med god redovisningssed. Svag revisionskvalitet är en viktig faktor som
förklarar dålig implementering (Falkman & Tagesson, 2008).

4.3. Modell
En identifiering av modellen har skett utifrån texten ovan. Det framgår att komponentavskrivning är ett nytt område och därför skapar problem för kommuner. Kommunerna har
svårt att veta hur de skall applicera rekommendationerna eftersom det finns ett antal redovisningsval de kan göra. I modellen antas sambandet mellan faktorerna och valet att implementera komponentavskrivning.

Valet att implementera
komponentavskrivning

Faktorer

Modell 4.1 Studiens modell
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4.3.1. Identifierade faktorer
Utifrån teorin har ett antal faktorer som antas påverka implementering av komponentavskrivning identifierats. Beroendevariabeln samt faktorerna som antas påverka implementeringen presenteras nedan.
Implementering av komponentavskrivning
Vår beroendevariabel är implementering av komponentavskrivning. En kommun har mer
eller mindre två val att göra, antingen följer kommunen lagen eller inte. Implementeringen
av komponentavskrivning kan göras i olika stor utsträckning
Storlek
Storlek är en variabel som används i många studier där författare argumenterar att storlek
påverkar överensstämmelsen med redovisningsstandarder (Carpenter & Feroz, 2001;
Falkman & Tagesson, 2008). Storlek kan därmed vara en bidragande faktor till varför kommuner väljer att tillämpa en redovisningsstandard. Storlek är en variabel som ofta används
för att förklara omfattningen av offentlig information (Trotman & Bradley, 1981).
Enligt Falkman och Tagesson (2008) har tidigare studier visat att det finns ett positivt samband mellan storlek och omfattning av utlämnad information. Tidigare forskning har även
visat att det är svårt att tolka storlekens samband, men det finns indikationer på att antalet
invånare i en kommun är av betydelse. Större kommuner ger ut information i större utsträckning än vad små kommuner gör (Falkman & Tagesson, 2008).
Från ovanstående uttalande har följande hypotes skapats.
H1: Det finns ett positivt samband mellan storlek och implementering av komponentavskrivning.
Finansiell styrka
Haraldsson och Tagesson (2014) menar att organisationer med stark finansiell styrka har
ekonomiska utrymmen att anpassa sig efter lagar och regler. Det som gör att organisationerna lättare kan anpassa sig till reglering är att de kan hantera de administrativa kostnader
som en förändring skapar. Kommuner med hög finansiell styrka har därför råd med kostnaderna som uppstår vid anpassning av en ny standard (Haraldsson & Tagesson, 2014),
vilket i vårt fall är anpassning av komponentavskrivning.
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Från ovanstående uttalande har följande hypotes skapats.
H2: Det finns ett positivt samband mellan hög finansiell styrka och implementering av komponentavskrivning.
Politiskt tryck
Det är viktigt för politiska partier att ha väljarna i åtanke för att bli omvalda. Politikernas
egenintresse för att bli omvalda kan därför styra de val som utförs (Zimmerman, 1977). De
svenska politiska partierna har olika ideologier och kan därmed få olika riktningar.
Politikerna i större kommuner har färre möjligheter att styra kommunen än vad politikerna
i mindre kommuner har, vilket gör det viktigt för de större kommunerna att ha hög kvalitet
och övervakningskapacitet av redovisningssystemen. Större organisationer är mer synliga
och granskas av media, vilket i sin tur ökar det politiska trycket på dessa organisationer
(Falkman & Tagesson, 2008).
Från ovanstående uttalande har följande hypotes skapats.
H3: Det finns ett positivt samband mellan politikerna och deras påverkan på implementeringen av komponentavskrivning
Revisionsbyrå
Revisionsbyråer är viktiga aktörer inom den offentliga sektorn i arbetet med att institutionalisera redovisningsstandarder (Falkman & Tagesson, 2008). Revisorerna förväntas sätta
press på sina klienter (DiMaggio & Powell, 1983), som i detta fall är kommunerna. Revisionsbyråer kan inte tvinga organisationer att agera på ett visst sätt (Falkman & Tagesson,
2008), istället kan revisionsbyråerna utöva mimetiska och normativa tryck som kan påverka
redovisninsstandarder (DiMaggio & Powell, 1983).
Valet av revisionsbyrå kan vara en avgörande faktor för hur en organisation väljer att prioritera eftersom olika revisionsbyråer prioriterar olika typer av redovisning. Falkman och
Tagesson (2008) påstår att engagerade revisionsbyråer kommer att motivera organisationen
till att följa och applicera standarder.
Från ovanstående uttalande har följande hypotes skapats.
H4: Revisionsbyrån påverkar implementeringen av komponentavskrivning.
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Mimetiska effekter
Det kan hända att kommuner hjälps åt genom att de imiterar varandra. Kommuner som
ligger nära varandra och är ungefär lika stora kan dra nytta av varandra. De behöver inte ha
en geografisk närhet för att det ska uppstå en mimetisk effekt. De kan även dra nytta av
andra kommuner som kommit längre i sin implementering av komponentavskrivning. Exempel på det som kommunerna kan dra nytta av är avskrivningstider eller komponentindelning.
Att härma eller imitera någon runt omkring kan bero på osäkerhet i organisationen. En
osäkerhet kan till exempel vara att målen som är uppsatta inte är tillräckligt tydliga. I några
fall är inte en organisation medveten om imitation, det är en lätt väg att gå även fast det inte
är det som eftersträvas (DiMaggio & Powell, 1983). De svenska kommunerna har, som
tidigare nämnt, fria händer att strukturera komponenter och avskrivningstid (SKL, 2017a),
vilket kan leda till att osäkerhet skapas.
Från ovanstående uttalande har följande hypotes skapats.
H5: Mimetiska effekter påverkar valet av redovisning, vad gäller implementering komponentavskrivning.
Normativa påtryckningar
Den institutionella teorin förklarar organisationer genom att olika samhällsgrupper påverkar organisationer, vilket kan ses som en yttre drivkraft. Organisationer anpassar sitt agerande vartefter förväntningar från externa intressenter ställs, vilket innebär att de utsätts för
normativa påtryckningar i form av normer och värderingar (Deegan, 2002). Normativa påtryckningar handlar om professionella grupper, såsom revisorer, som vill påverka tillämpning av redovisningsstandarder (Carpenter & Feroz, 2001; DiMaggio & Powell, 1983;
Falkman & Tagesson, 2008). Som medlemmar i en professionell grupp kan revisorerna
förväntas lägga normativt tryck på sina klienter för att definiera villkoren och metoderna
för deras arbete (DiMaggio & Powell, 1983). Att följa revisorernas råd ger status och
legitimitet, vilket stärker antagandet att normativt tryck påverkar implementering av
redovisningsstandarder (Falkman & Tagesson, 2008). Revisionsbyråer fungerar som expertassistenter till redovisningsekonomerna i svenska kommuner (DiMaggio & Powell,
1983; Falkman & Tagesson, 2008).
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Från ovanstående uttalande har följande hypotes skapats.
H6: Normativa påtryckningar påverkar implementering av komponentavskrivning.
Skattesats
Skattesatsen i en kommun speglar den politiska ambitionen och effektiviteten i hanteringen
av kommunala resurser (Copley, Gaver, & Gaver, 1995). Högre skattesats innebär att politikerna övertygar medborgarna om att skattesatsen beror på hög service, vilket leder till att
politikerna måste agera ansvarsfullt och hantera resurserna utan misskötsel (Tagesson &
Klugman, 2013). Högre skattesats bidrar till högre social standard (Copley, Gaver, &
Gaver, 1995)
Från ovanstående uttalande har följande hypotes skapats.
H7: Det finns ett positivt samband mellan hög skattesats och implementering av komponentavskrivning.
Kön
Kvinnor och män har olika egenskaper och utövar därmed ansvar på olika sätt. Det finns
många studier kring kön och deras typiska karaktäristiska drag (Powell & Ansic, 1997).
Kvinnor gör i allmänhet mindre riskfyllda finansiella val (Schubert, Brown, Gysler, &
Brachinger, 1999), medan män är mer aggressiva och rationella (Daewoo, 1996).
Från ovanstående uttalande har följande hypotes skapats.
H8: Kvinnliga ekonomichefer har implementerat komponentavskrivning i större utsträckning.
Politisk majoritet
Politiska partier har olika ideologier och därmed olika anvisningar (Zimmerman, 1977). De
svenska politiska partierna kan förväntas påverka innehållet och omfattningen av kommunernas rapportering. Dessutom kan det antas att den politiska majoriteten återspeglas i politiken och den information som kommuniceras med väljare och intressenter (Zimmerman,
1977). Det högra blocket kan förväntas följa kommunallagen i högre grad eftersom de är
mer inriktade på företag och en minskad offentlig sektor. Medan den vänstra präglas av
demokratisk socialism med en stark offentlig sektor som är skattefinansierad och med jämn
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fördelning av inkomst. Detta maktförhållande kan påverka institutionella tryck för förändringar för en organisation (Carpenter & Feroz, 1992).
Från ovanstående uttalande har följande hypotes skapats.
H9: Det högra blocket har större påverkan på implementering av komponentavskrivning.
Skattebas
Studier har visat att ju högre intäkterna är och ju högre skatter som betalas, desto mer ökar
efterfrågan på information (Jensen & Meckling, 1976). Externa intressenter, såsom skattebetalare, ställer institutionellt tryck på kommunerna som är beroende av resurser från dessa
intressenter (Steccolini, 2004).
H10: Det är ett positivt samband mellan låg skattebas och implementering av komponentavskrivning.
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4.3.2. Sammanfattande modell
Modell 4.2 sammanfattar faktorerna som antas påverka implementeringen av komponentavskrivning.

Storlek

Finansiell styrka

Politiskt tryck

Revisionsbyrå

Mimetiska effekter
Valet att implementera
komponentavskrivning

Normativa påtryckningar
Skattesats

Kön

Politisk majoritet

Skattebas

Modell 4.2 Faktorer som påverkar redovisningsvalet vid implementering av komponentavskrivning
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5. EMPIRISK METOD
I detta kapitel presenterar vi tillvägagångssätt vid litteratursökning, datainsamlingsmetod
samt urval. Därefter redogör vi operationaliseringen för de olika variablerna. Slutligen presenterar vi studiens validitet och reliabilitet.

5.1. Litteratursökning
För att konstruera en tillförlitlig och väsentlig teoretisk referensram har litteratursökningen
främst bestått av vetenskapliga artiklar samt läroböcker. De vetenskapliga artiklarna har i
huvudsak hämtats från Högskolan Kristianstads databas Summon, men även Google Scholar och ResearchGate. Artiklarnas relevans i förhållande till ämnet har varit viktigt vid
informationssökningen. Vanliga sökord har varit: accounting choice, component depreciation, determinants, municipal accounting, harmonization, institutional theory, positive accounting theory och agency theory. Vid insamlingen av de vetenskapliga artiklarna har
författare och publiceringsdatum varit avgörande. För att skapa en trovärdig och tillförlitlig
studie har ett flertal olika författare används, där de mest aktuella vetenskapliga artiklarna
har eftersträvats. Äldre artiklar som refereras i nyare litteratur har tagits med i referensramen.
Komponentavskrivning inom den offentliga sektorn är ett relativt outforskat ämne inom
forskningsvärlden. Det finns därför inte många vetenskapliga artiklar som berör just detta
ämne, vilket har resulterat i att information kring komponentavskrivning hämtats från läroböcker, elektroniska databaser och rekommendationer från rådet för kommunal redovisning.

5.2. Datainsamlingsmetod
För att kunna förstå egenskaperna på det som studeras behövs data. Innan en forskare påbörjar en studie måste data och empiri samlas in. Det är viktigt att mängden data är relevant
och inte bara en stor mängd, då detta inte ökar kunskapen eller bidrar till studien
(Denscome, 2004).
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Genom att titta i kommuners årsredovisningar och statistiska centralbyrån (SCB) har primärdata samlats in. All information som behövs i denna studie har inte kunnat hittas i årsredovisningarna och SCB, ytterligare information har därför kompletteras genom utförande
av telefonenkäter. Telefonenkäten består av lätta och konkreta frågor för resultatet lätt skall
kunna analyseras. Ett par öppna frågor har även ställts för att få djupare förståelse kring
ämnet.
En telefonenkät kan jämföras med telefonintervju. Fördelarna med en telefonintervju är att
det går snabbt i jämförelse med en besöksintervju och oklarheter i frågor kan redas ut.
Nackdelar med en telefonintervju är att risken för oanträffbara personer uppstår. Vid en
telefonintervju finns det ingen möjligt med en allt för lång intervju. Frågorna kan inte vara
allt för krångliga eller stötande. Miljön runt omkring kan vara störande för enkäten
(Dahmström, 2008).
Eftersom enkäten har varit relativt enkel har respondenterna inte haft problem med att svara
på frågorna och enkäten har inte tagit lång tid att utföra. Genom att ringa under kontorstid
har vi försökt minska delen oanträffbara personer.

5.3. Urval
Denna studie är utförd inom den offentliga sektorn, med fokus på svenska kommuner. För
att öka trovärdigheten och få liknande svar har populationen bestått av ekonomichefer i
Sveriges 290 kommuner. Detta kan ses som ett bekvämlighetsurval eftersom de är lättillgängligast (Denscombe, 2016). Ekonomicheferna valdes då det varit lättast att nå eftersom
de står som kontaktperson på kommunernas ekonomiavdelningar. Ett snöbollsurval har
även använts då ett fåtal av respondenterna har hänvisat vidare till redovisningsekonomerna
på kommunen eftersom de är mer insatta i ämnet. Vid ett snöbollsurval växer populationen
genom att respondenten remitterar till en kollega (Denscombe, 2016).
För att få tag på ekonomicheferna har deras telefonnummer hittats på kommunernas
hemsidor. Om ett telefonnummer inte har kunnat hittas, har ett mejl skickats ut med frågan
om att stämma av ett telefonmöte.
Målet har varit att få in 100 fullständiga svar, men eftersom det har varit tidsbrist och svårt
att nå fram till ekonomicheferna har enkätundersökningen endast resulterat i 57 svar.
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5.4. Operationalisering
Operationalisering är en process där koncept omvandlas till mätbara variabler. För att
kunna mäta variablerna måste indikatorer väljas. Exempel på hur indikatorer kan utformas
är genom officiell statistik där variabler mäts eller genom frågeformulär (Bryman & Bell,
2011). Detta är tillvägagångsättet som används i denna studie. Koncepten som presenteras
nedan är operationaliserade.
5.4.1. Beroendevariabel
En telefonenkät (bilaga 1) har utformats utifrån modellen som avslutade kapitel 4, den teoretiska referensramen, där olika faktorer förväntas påverka implementering av komponentavskrivning. Beroendevariabeln för undersökningen är Implementering av komponentavskrivning. Respondenten kommer få frågan:


Har kommunen implementerat komponentavskrivning och i vilken utsträckning?

För att få ytterligare information kring varför kommunen väljer att följa RKR:s direktiv och
hur de går tillväga vid implementeringen av komponentavskrivningen, har det ställts ett par
öppna frågor i telefonenkäten (bilaga 1). Kommunerna har kommit olika långt i implementeringen av komponentavskrivning, det kan vara varierande från 0 till 100 procent. Ekonomicheferna har fått svara på i vilken utsträckning komponentavskrivningen är tillämpad.
Därefter har beroendevariabeln kodats om till en dummy-variabel, där 0 = kommunen har
implementerat och 1 = kommunen har inte implementerat. Vid omkodningen har vi tagit
hänsyn till några omständigheter. De kommuner som har svarat att de tillämpat sedan 2015
har blivit ja om det är mer än 50 procent som är tillämpat.
5.4.2. Oberoende variabler

De oberoende variablerna i denna studie är storlek, finansiell styrka, revisionsbyrå, politiskt
tryck, mimetiska effekter, normativa påtryckningar, skattesats, kön, politisk majoritet och
skattebas.
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5.4.2.1. Storlek
För att mäta storlek är antalet invånare i varje kommun lämpligt (Falkman & Tagesson,
2008). Denna variabel har använts i vår studie, där kommunernas storlek har mätts genom
att information har hämtats från år 2015:s årsredovisningar. Invånare per kvadratmeter är
en intressant faktor som har beaktas i studien eftersom Sveriges 290 kommuner skiljer sig
i invånare per kvadratmeter. Detta beror på att några av Sveriges största kommuner ligger
i norra Sverige, vilket även är väldigt glesbefolkat. Med detta i beaktning är invånare per
kvadratmeter en intressant variabel för att mäta storlek (Andersson & Emsfors, 2012). Att
använda invånare per kvadratmeter ger en bättre bild av hur befolkningen är fördelad och
har därför använts i denna studie.
Det är vanligt att storlek mäts genom omsättning och antal anställda (Collin et al., 2009;
Falkman & Tagesson, 2008; Watson, Shrives, & Marston, 2002). Tidigare studier har även
mätt storlek genom att se på organisationens balansomslutning (Cormier, Magnan, & Van
Velthoven, 2005; Watson, Shrives, & Marston, 2002). Inspiration har hämtats ifrån tidigare
forskning och applicerats på vår studie eftersom vi har ett liknande ämne. Därför har även
omsättning, antal anställda och balansomslutningen samlats in. Siffrorna har hämtats från
kommunernas årsredovisningar och Statistiska centralbyrån (SCB).
5.4.2.2 Finansiell styrka
Soliditet och grad av självfinansiering är två nyckeltal som ofta används vid mätningen av
den finansiella styrkan i kommuner. Dessa nyckeltal är bra att använda vid mätning och
analysering av kommuners välstånd. Soliditeten räknas ut eget genom att dividera kapitalet
med de totala tillgångarna (Tagesson, Klugman, & Ekström, 2013). Graden av en kommuns
självfinansiering kan mätas genom att dividera kommunens totala intäkter med kommunens
totala kostnader (Andersson & Emsfors, 2012). Dessa nyckeltal har varit lämpliga i vår
studie eftersom vi har mätt den finansiella styrkan i kommunerna. Soliditeten och graden
av självfinansiering har därför räknas ut på samtliga kommuner. Information har hämtas
från kommunernas årsredovisningar och SCB.
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5.4.2.3. Revisionsbyrå
Revisionsbyrå är en variabel som brukar mätas genom att fråga vilken revisionsbyrå en
organisation har (Falkman & Tagesson, 2008). Vi har mätt revisionsbyrå på samma sätt,
genom att fråga vilken revisionsbyrå kommunen har. Dessa är kodade enligt följande;
PwC(0), KPMG(1), Deloitte(2) och EY(3) Övriga (4).
5.4.2.4. Politiskt tryck
Större organisationer är synliga och granskas av media, vilket ökar det politiska trycket på
dessa organisationer. Politikerna i större kommuner har fler svårigheter med att styra kommunen än vad politikerna i de mindre kommunerna har (Falkman & Tagesson, 2008). Vid
mätningen om kommunerna påverkas av politiska tryck har en likertskala använts. Påståendet ”Jag upplever att politikerna styr mycket” har ställts i en telefonenkät, där respondenten har tagit ställning till i vilken grad påståendet stämmer. Likertskalan har varit 7gradig, där 1 = Instämmer inte alls och 7 = Instämmer helt.
5.4.2.5. Mimetiska effekter
Vid mätningen om kommunerna påverkas av mimetiska effekter hämtas inspiration från
DiMaggio och Powell (1983), som säger att organisationer härmar eller imiterar varandra
om det råder osäkerhet. Eftersom de svenska kommunerna har fria händer att strukturera
sin komponentavskrivning (SKL, 2017a), råder det en viss osäkerhet inom detta ämne. Det
finns inga tidigare studier som undersöker hur mimetiska effekter påverkar på just vårt
ämne, men för att ta reda på om mimetiska effekter är något som existerar inom de svenska
kommunerna har en öppen fråga baserad på DiMaggio och Powell (1983) ställts.


Har ni tagit hjälp av andra kommuner vid implementering av komponentavskrivning?

Som en kompletterande fråga ställdes även:


Har ni väntat på att andra kommuner skall införa komponentavskrivning på en viss
del för att göra likadant?

Svaren har sedan kodats om till en dummy-variabel där 0 = Ja och 1 = Nej.
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5.4.2.6. Normativa påtryckningar
Den institutionella teorin förklarar organisationer genom att olika samhällsgrupper påverkar organisationer, vilket kan ses som en yttre drivkraft. Organisationer anpassar sitt agerande vartefter förväntningar från externa intressenter ställs, vilket innebär att de utsätts för
normativa påtryckningar i form av normer och värderingar (Deegan, 2002). Normativa påtryckningar handlar om professionella grupper, såsom revisorer, som vill påverka tillämpning av redovisningsstandarder (Carpenter & Feroz, 2001; DiMaggio & Powell, 1983;
Falkman & Tagesson, 2008). Som medlemmar i en professionell grupp kan revisorerna
förväntas lägga normativt tryck på sina klienter för att definiera villkoren och metoderna
för deras arbete (DiMaggio & Powell, 1983). Att följa revisorernas råd ger status och
legitimitet, vilket stärker antagandet att normativt tryck påverkar implementering av
redovisningsstandarder (Falkman & Tagesson, 2008). Revisionsbyråer fungerar som expertassistenter till redovisningsekonomerna i svenska kommuner (DiMaggio & Powell,
1983; Falkman & Tagesson, 2008).
Falkman och Tagesson (2008) hävdar att stora organisationer dessutom granskas och påverkas mer av massmedia, vilket ökar det normativa trycket på dessa organisationer.
Frågorna nedanför baseras på tidigare studier, men har omformulerats för att passa vår studie.


Har massmedia påverkat hur ni har tänkt kring implementeringen av komponentavskrivning?



Har er revisor påverkat implementeringen av komponentavskrivningen?

Frågorna har besvarats med hjälp av en likertskala som har varit 7-gradig, där 1 = Instämmer inte alls och 7 = Instämmer helt.
5.4.2.7. Skattesats
Skattesatsen är en skatt som varje kommun bestämmer storleken på och det är dessutom
den största skatten för de flesta människor. Därför är det en intressant variabel att ha med i
denna studie (Johnsen, Meklin, Oulasvirta, & Vakkuri, 2004). Tidigare studier har mätt
skattesatsen genom att använda sig av den kommunala inkomstskatten (Andersson &
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Emsfors, 2012). Vi har mätt denna variabel på samma sätt. Informationen kring kommuners
skattesats har hämtats ur år 2015:s årsredovisningar.
5.4.2.8. Kön
Kön brukar mätas genom att ha en fråga där respondenten får kryssa i om den är man eller
kvinna (Chia, 2003; Månsson, Elg, & Jonnergård, 2013). I vår telefonenkät kommer kön
mätas genom namnet på respondenterna. Kön är en dummy-variabel där 0 är man och 1 är
kvinna.
5.4.2.9. Politisk majoritet

I Sverige finns det åtta politiska partier; Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet,
Centerpartier, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna
(Sveriges riksdag, 2017). Vid mätning av den politiska majoriteten kan dessa kodas enligt
följande; höger eller vänster. På så sätt blir det möjligt att se vilken sammansättning av
partier som har majoritet i varje kommun (Andersson & Emsfors, 2012). Vid mätningen av
den politiska majoriteten har hämtats information från SKL, om kommunens majoritet är
höger eller vänster. Höger har kodats som 0 och vänster som 1.
5.4.2.10. Skattebas

Tidigare studier har mätt skattebas genom att ta invånarnas inkomster dividerat med totala
antalet invånare (Andersson & Emsfors, 2012; Brink, 2004). Detta sätt har vi även använt
oss av. Invånarnas inkomster och totala antal invånare har hämtats från kommunernas årsredovisningar och SCB.
5.4.3. Kontrollvariabler
Kontrollvariabler är variabler som används i undersökningar för att klargöra om fler variabler påverkar resultatets samband. Detta gör att möjliga skensamband kan identifieras,
vilket gör analysen mer trovärdig eftersom faktiska samband lättare hittas (Djurfeldt,
Larsson, & Stjärnhagen, 2010). Ålder och anställningstid är vanliga kontrollvariabler eftersom det anses påverka om en respondent väljer att delta i en studie eller inte (Chia, 2003;
Law, 2010; Porter & Whitcomb, 2005).
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Kontrollvariablerna i denna studie består av ålder, och antal år på arbetsplatsen. Vi har mätt
ålder genom fråga 2, där respondenten har svarat sin exakta ålder. Detsamma gäller fråga
3, där respondenten har svarat på hur länge denne har arbetat på kommunen.

5.5. Validitet
Validiteten hänvisar till hur noggrann och preciserad data är (Denscombe, 2016). Enligt
Bryman och Bell (2011) anses validitet vara ett av de mest betydelsefulla kriterierna för
forskning. För att uppnå validitet krävs reliabilitet, vilket innebär att slumpmässiga fel inte
tillåts (Christensen, Engdahl, & Haglund, 2016). Validitet kan även handla om hur lämpligt
datamaterialet är för forskningsfrågan som undersöks. Är rätt frågor ställda i förhållande
till teorierna och den befintliga kunskapen. Det är viktigt att vara medveten om att datamaterialet är korrekt inmatat (Denscobme, 2016). Det insamlade datamaterialet har matats
in av oss båda för att minska eventuella fel.
Enligt Bryman och Bell (2011) finns det fem sätt att bestämma validiteten. Det första sättet
är att kontrollera mätningen med experter eller andra med erfarenhet inom konceptets område, vilket ger mätningen stark validitet. Detta användes inte i denna studie, men telefonenkäten kontrollerades av handledaren och pilotenkäter utfördes. Det andra sättet är att en
mätning kan valideras genom samtidig validitet. Samtidig validitet är baserad på forskarens
anställning av ett kriterium, vilket är känt att skilja sig från och är relevant för konceptet.
Det tredje sättet är att förutse måttets validitet med hjälp av framtida kriterium. Detta har
inte varit aktuellt i studien eftersom den här undersökningen genomfördes under en kort
tidsperiod. Det fjärde sättet är att ge måttet konvergent validitet genom att observera att ett
mått uppfattas på rätt sätt, vilket inte använts i studien eftersom den är tidsbegränsad. Det
femte sättet är att konstruera validitet, som utförs genom att härleda hypoteser från relevant
teori för koncepten. Mätningarna som används i denna studie bygger i stor utsträckning på
mätningar som har använts i tidigare forskning.
Endast data som är valida kan ses som riktig. Validitet i kvalitativ data kan bedömas genom
att kolla till hur stor del de är grundande på fakta. Detta betyder att de inledande slutsatserna
förkastas eller verifieras under forskningens gång (Denscome, 2004).
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5.6. Reliabilitet
Reliabilitet är ett mått som mäter hur tillförlitligt en undersöknings resultat är (Bryman &
Bell, 2011; Denscome, 2016). Reliabiliteten mäter hur tillförlitlig den insamplade empirin
är och om resultatet hade blivit samma vid upprepat försök (Denscombe, 2016), men kan i
vissa fall påverkas av slumpmässiga omständigheter (Bryman & Bell, 2005). Detta begrepp
förekommer oftast vid kvantitativa forskningsmetoder (Denscombe, 2016).
Tillförlitligheten bestäms utifrån tre faktorer; stabilitet av mått, intern reliabilitet och interobservatörens konsistens. Stabiliteten av ett mått kan testas genom att genomföra testet
från början och se om det finns en hög korrelation mellan svaret i det första mot det andra
testet (Bryman & Bell, 2011). På grund av tidsbegränsning kommer resultaten inte testas
om i denna studie. Den interna reliabiliteten handlar om huruvida indikatorerna mäter
samma begrepp, det vill säga om respondenten svarar konsekvent eller inte (Bryman &
Bell, 2011). I denna studie är risken för problem med subjektiva bedömningar låg. Detta
beror på valet av datainsamlingsmetod. För att minska risken för subjektiva bedömningar
när det gäller sekundärdata införs riktlinjer på hur frågorna i telefonenkäten skall ställas.

37

Fransson & Ladan

6. EMPIRISK ANALYS
I detta kapitel presenteras resultaten av undersökningen. Först introducerar vi den beskrivande statistiken. Därefter presenterar vi en bortfallsanalys och korrelationsanalys. Sedan
presenteras Kolmogorov Smirnov Test, T-test och Mann-Whitney U Test. Slutligen presenteras resultaten av logistiska regressioner och en kompletterande analys.

6.1. Beskrivande statistik
Beskrivande statistik förklarar variablernas fördelning och spridning. Den kompletterande
enkätundersökningen resulterade i 57 fullständiga svar, vilket innebär att materialet kan
anses vara normalfördelat (Körner & Wahlgren, 2005). Tabell 6.1 visar att det endast var
57 av 290 kommuner som svarade på enkätundersökningen. Ur tabellen kan vi konstatera
att enbart en femtedel utgörs av fullständiga svar.
Tabell 6.1 Responsfrekvens
Responsfrekvens

Antal

Andel

290

100 %

9

3%

Icke svar

224

77 %

Antal svar

57

20 %

Antal kommuner
Inget telefonnummer

Fördelningen mellan implementeringen ses i tabell 6.2, där 37 kommuner har implementerat komponentavskrivning och 20 kommuner inte har implementerat komponentavskrivning. Majoriteten av de svenska kommunerna som har deltagit i undersökningen, 65 procent, har implementerat komponentavskrivning.
Tabell 6.2 Fördelning mellan implementering
Antal

Andel

Implementerat

37

65 %

Inte implementerat

20

35 %

Totalt

57

100 %

38

Fransson & Ladan

Tabell 6.3 visar könsfördelningen bland ekonomicheferna. Det är betydligt fler män som
har svarat, 61,4 procent, dock är det är svårt att säga hur detta återspeglar könsfördelningen
i samtliga kommuner.
Tabell 6.3 Könsfördelning
Responsfrekvens

Antal

Andel

Man

35

61.40 %

Kvinna

22

38.40 %

Totalt

57

100 %

Den beskrivande statistiken för ålder och anställningstid visas i tabell 6.4. Respondenternas
ålder är väldigt varierande, där den yngsta är 26 och den äldsta är 62. Det är även stor
spridning i anställningstid, vilket visas i tabell 6.4. Den som har varit anställd kortast tid
har varit anställd ett halvt år och den som har varit anställd längst 24 år.
Tabell 6.4 Beskrivande statistik för ålder och anställningstid

Minimum

Maximum

Medelvärde

Standardavvikelse

Ålder

29

62

47.74

8.891

Anställningstid i år

0.5

24

6.7395

5.58318

Tabell 6.5 visar fördelningen mellan revisionsbyråer på de kommuner som har deltagit i
enkätundersökningen. Ur tabellen framgår det att PwC är den revisionsbyrå som dominerar
med 50.9 procent. Tidigare studier har visat att Big Four är dominerande inom den offentliga sektorn (Collin, Haraldsson, Tagesson, & Blank, forthcoming). Ingen av de tillfrågade
respondenterna hade en annan revisionsbyrå än Big Four och revisionsbyråerna kodas därför om var för sig i analysen.
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Tabell 6.5 Fördelning mellan revisionsbyråer
Revisionsbyrå

Antal

Andel

PwC

29

50.90 %

KPMG

13

22.80 %

Deloitte

7

12.30 %

EY

8

14.00 %

Totalt

57

100 %

Tabell 6.6 visar att samtliga kommuner har svarat ett (instämmer inte alls) på en skala ett
till sju i enkätfrågorna om politiker har påverkat implementeringen av komponentavskrivning. Tabell 6.7 visar beskrivande statistik för de normativa påtryckningarna, där enkätundersökningen har visat olika svar för de två variablerna. Samtliga kommuner har svarat ett
(instämmer inte alls) på frågan om massmedia. Revisorns påverkan har varit varierande,
där det vanligaste svaret har varit en tvåa (24.6 %) på en sjugradig skala.
Tabell 6.6 Beskrivande statistik för politiskt tryck
Politikers påverkan

1

2

3

4

5

6

7

Antal

57

0

0

0

0

0

0

Totalt

100 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tabell 6.7 Beskrivande statistik för normativa påtryckningar
Massmedias påverkan
1

2

3

4

5

6

7

Antal

57

0

0

0

0

0

0

Totalt

100 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Revisorns påverkan

1

2

3

4

5

6

7

Antal

11

14

7

7

6

9

3

Totalt

19.3 %

24.6 %

12.3 %

12.3 %

10.5 %

15.8 %

5.3 %
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6.2. Omkodning och logaritmering av variabler
Faktorerna i modell 4.2 förväntas påverka valet när det gäller kommuners implementering
av komponentavskrivning. Modellen kommer testas genom logistisk regression och variabeln revisionsbyrå måste därför kodas om till en dikotom variabel. Eftersom de kommuner
som har deltagit i enkätundersökningen enbart har Big Four, kommer varje revisionsbyrå
kodas var för sig (tabell 6.8), där revisionsbyråerna kodas om till 1 = PwC och 0 = Annan
(KPMG, Deloitte och EY), 1 = KPMG och 0 = Annan (PwC, Deloitte och EY) och så vidare
för samtliga revisionsbyråer
Tabell 6.8 Omkodning av revisionsbyråer
Kodning

PwC

KPMG

Deloitte

EY

0

Övriga

Övriga

Övriga

Övriga

1

PwC

KPMG

Deloitte

EY

Materialet kan anses vara normalfördelat eftersom urvalet består av 57 kommuner. När
antalet är större än 30 kan materialet anses vara normalfördelat (Körner & Wahlgren, 2005).
Diagram 6.1 visar att folkmängden är en snedfördelad variabel. Genom att logaritmera
folkmängden (diagram 6.2) blir det mer normalfördelat, vilket gör att den logistiska
regressionen blir mer korrekt. Den naturliga logaritmen räknas därför ut på samtliga storleksvariabler.

Folkmängd
60

50
40
30
20
10
0

Diagram 6.1 Histogram för folkmängd
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LN Folkmängd
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Diagram 6.2 Histogram för logaritmerad folkmängd

6.3. Bortfallsanalys
En bortfallsanalys har utförts för att undersöka att urvalet i studien inte är snedfördelat, då
endast 57 av 290 kommuner har svarat på enkätundersökningen. Testet som genomfördes
för bortfallsanalysen är Indepentent-Sample T Test. Bortfallsanalysen utfördes genom att
jämföra variabler som finns på samtliga kommuner. Medelvärdet och signifikansnivån jämfördes för att se om skillnad fanns mellan de som har svarat respektive inte svarat.
Tabell 6.9 visar att medelvärdet i bortfallsanalysen inte skiljer sig mellan kommunerna som
inte har svarat och kommunerna som har svarat på enkätundersökningen. Detta innebär att
urvalet på de 57 kommuner som har svarat inte är snedfördelat och det finns en överensstämmelse mellan de två grupperna. I tabell 6.9 motsvarar ja de kommuner som har deltagit
i enkätundersökningen och nej motsvarar de kommuner som inte har deltagit i enkätundersökningen. Storleksvariabeln folkmängd i tabell 6.9 skiljer sig medelvärdet på de som har
svarat 39 997 respektive 35 359 på de som inte svarat. Storleksvariabeln yta har däremot
en större skillnad, där medelvärdet på de som har svarat är 1039.2519 och 1540.37 på de
som inte svarat. Skattesatsen har nästintill ingen skillnad alls i medelvärdet där det skiljer
0.0108. Tabell 6.10 visar signifikansnivån mellan de olika variablerna. Eftersom variablerna inte är signifikanta, kan vi anta att resultaten av T-testet, Mann-Whitney U Testet och
den logistiska regressionen stämmer in även på de kommuner som inte har deltagit i enkät-
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undersökningen. Tabell 6.10 visar att yta kan ses som svagt signifikant, 0.057, då signifikansnivån ligger på 0.05. Resterande variabler är inte signifikanta eftersom de ligger högt
över 0.05. Bortfallsanalysens resultat visar att vi kan göra antagandet att det lilla urvalet på
57 kommuner kan generaliseras på samtliga kommuner.
Tabell 6.9 Bortfallsanalys medelvärde

Självfinansieringsgrad
Soliditet
Omsättning
Balansomslutning
Yta
Folkmängd
Invånare per km²
Skattesats
Skattebas

Svar
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja

Antal
228
57
228
57
228
57
228
57
228
57
228
57
228
57
228
57
228
57

Medelvärde
0.3223
0.2484
0.5066
0.5134
473658.2105
558307.4035
2774760.132
4079198.702
1540.3744
1039.2519
35359
39997
154
128
32.7315
32.7423
0.2084
0.2311

Tabell 6.10 Bortfallsanalys signifikansnivå

Självfinansieringsgrad
Soliditet
Omsättning
Balansomslutning
Yta
Folkmängd
Invånare per km²
Skattesats
Skattebas

Signifikansnivå
0.272
0.782
0.582
0.585
0.057
0.691
0.747
0.974
0.341

6.4. Korrelationsanalys
Innan den logistiska regressionen utfördes, analyserades materialet i en korrelationsanalys,
som visar om det finns samband mellan olika variabler och hur starkt sambandet mellan
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dem är (Pallant, 2013). Korrelationsmatrisen (bilaga 2) visar sambandet mellan studiens
samtliga variabler. De variabler som har en negativ korrelation med beroendevariabeln är:
anställningstid, mimetiska effekter, revisorns påverkan, PwC, skattebas, EY, LN yta, soliditet, skattesats och kön. Negativ korrelation på exempelvis skattesats innebär att ju högre
skattesatsen är, desto mindre har en kommun implementerat komponentavskrivning. Korrelationsanalysen har visat sambandet mellan studiens variabler, vilket har underlättat processen att identifiera modeller i den logistiska regressionen.

6.5. Kolomogorov-Smirnov Test
Enligt Körner och Wahlgren (2005) kan ett urval på över 30 anses vara normalfördelat.
Diagram 6.1 visar att variabeln folkmängd är snedfördelad, därför har vi valt att kontrollera
om variablerna är normalfördelade genom att utföra det icke-parametriska testet Kolmogorov-Smirnov Test på samtliga numeriska variabler (tabell 6.11). Har variablerna ett signifikansvärde över 0.05 innebär det att de är normalfördelade (Pallant, 2013).
Det icke parametriska testet visade att endast LN invånare per kvadratmeter, skattesats och
soliditet var normalfördelade då signifikansnivån var över 0.05. Övriga variabler i tabell
6.11 är snedfördelade. För att undersöka om variablerna är signifikanta har T-test och
Mann-Whitney U Test genomförts. T-test utfördes på de variabler som är normalfördelade
och Mann-Whitney U Test utfördes på de snedfördelade variablerna.
Tabell 6.11 Kolmogorov-Smirnov Test
LN Balansomslutning
Antal
Signifikansnivå

Antal
Signifikansnivå

Antal
Signifikansnivå

Antal
Signifikansnivå

LN Omsättning

LN Yta

57

57

57

0.000

0.000

0.042

LN Anställda

LN Folkmängd

LN Invånare per km²

57

57

57

0.000

0.000

0.200

Ålder

Anställningstid

Revisorns påverkan

57

57

57

0.011

0.003

0.000

Skattesats

Skattebas

Soliditet

Självfinansieringsgrad

57

57

57

57

0.053

0.000

0.200

0.000
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6.5.1 T-test och Mann-Whitney U Test

För att undersöka om hypoteserna stämmer har T-test och det icke-parametriska testet
Mann-Whitney U Test utförts.
T-testet utfördes för att undersöka signifikansnivån på de normalfördelade variablerna LN
invånare per kvadratkilometer och soliditeten. En variabel i ett T-test kan antas vara signifikant då signifikansnivån understiger 0.05 (Pallant, 2013). Testet visade att LN invånare
per kvadratkilometer (tabell 6.12) är signifikant eftersom signifikansnivån understiger
0.05, vilket innebär att det är signifikant skillnad mellan medelvärdet. Medelvärdet för LN
invånare per kvadratkilometer ja är större än medelvärdet för nej. Tabell 6.12 visar att soliditeten och skattesatsen inte är signifikanta eftersom signifikansnivån är långt över gränsen 0.05. Det finns ingen signifikant skillnad mellan medelvärdet på de två variablerna. Av
de normalfördelade variablerna är det endast LN invånare per kvadratkilometer som är
statistisk signifikant.
Tabell 6.12 T-test

LN Invånare per km²
Soliditet
Skattesats

Implementerat

Medelvärde

Signifikansnivå

Nej
Ja
Nej
Ja
Nej

2.5887
3.4969
33.0675
32.5500
0.4485

0.017

Ja

0.3965

0.652
0.066

Mann-Whitney U Test används för att testa skillnader mellan två grupper (Pallant, 2013).
I vårt fall testas detta genom att exempelvis undersöka om implementeringen av komponentavskrivning skiljer sig mellan kommuners skattebas. Detta test utförs på de snedfördelade variablerna i tabell 6.11.
Det som studeras i ett Mann-Whitney U Test är främst signifikansnivån. Om signifikansnivån är mindre än eller lika med 0.05, är variabeln statistisk signifikant (Pallant, 2013).
Tabell 6.13 visar resultatet på Mann-Whitney U Testet på samtliga snedfördelade variabler.
De variabler som är signifikanta är LN anställda, LN folkmängd och LN balansomslutning.
Medelvärdet för LN anställda på de kommuner som har implementerat är 1212.5 och för
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de som inte har är 22.03, vilket tydligt visar att större kommuner har implementerat komponentavskrivning i större utsträckning. LN folkmängd och LN balansomslutning visar
samma sak, då medelvärdet för kommuner som har implementerat är betydligt större än
kommunerna som inte har implementerat. Övriga variabler är inte signifikanta enligt MannWhitney U Test.
Tabell 6.13 Mann-Whitney U Test
Implementerat

Medelvärde

Signifikansnivå

Nej

22.03

0.02

Ja

1212.5

Nej

19.85

Ja

1256

Nej

29.05

Ja

1072

Nej

22.1

Ja

1211

LN Omsättning

Nej

25.6

Ja

1141

Självfinansieringsgrad

Nej

31.2

Ja

1029

Nej

29.28

Ja

1 067.5

Nej

26.93

Ja

1 114.5

Nej

28.2

Ja

1089

Nej

31.6

Ja

1021

Nej

30,3

Ja

1047

Nej

30.45

Ja

1044

Kön

Nej

30.83

Ja

1 036.5

Politisk majoritet

Nej

28.18

Ja

1 089.5

Nej

31.1

Ja

1031

LN Anställda
LN Folkmängd
LN Yta
LN Balansomslutning

EY
Deloitte
KMPG
PwC
Mimetiska effekter
Revisorns påverkan

Skattebas
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0.002
0.987
0.021
0.256
0.461
0.879
0.713
0.222
0.315
0.56
0.622
0.469
0.747
0.48
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6.6. Logistisk regression
Den logistiska regressionen utfördes eftersom beroendevariabeln är dikotom. Modeller testas för att förutse kategoriska resultat med två eller fler variabler, vilket kan ses som ett
starkare test än T-test och Mann-Whitney U Test (Pallant, 2013). De variabler som vi har
valt att ta med i den logistiska regressionen är främst de variabler som har visat signifikans
i T-Testet och Mann-Whitney U Testet. Den logistiska regressionen visar riktningskoefficienten B. Är riktningskoefficienten positiv har den en positiv påverkan på implementering
av komponentavskrivning. Är den istället negativ, är det tvärtom då riktningskoefficienten
har en negativ påverkan på implementering av komponentavskrivning.
Enligt Pallant (2013) är variabler signifikanta då signifikansnivån är under 0,05. Nagelkerke kan ses som en förklaringsgrad, där värdet är mellan noll och ett (Pallant, 2013). Ju
närmre ett Nagelkerke ligger, desto bättre är de oberoende variablerna på att förutspå om
implementering på komponentavskrivning har skett. Om signifikansvärdet på Chi-2 är
större än 0.05 innebär det att finns stöd för modellen (Pallant, 2013).
Den revisionsbyrå som har tagits med i modellerna är PwC, då den har minst korrelation
med de andra variablerna. Det är även den revisionsbyrå som var närmst att vara signifikant
i modellerna, dock med en negativ riktningskoefficient vilket antyder att PwC har en negativ påverkan på komponentavskrivning.
Tabell 6.14 visar att modell ett är signifikant, där variablerna ålder och skattesats är signifikanta. Skattesatsens riktningskoefficient (B) är negativ, vilket innebär att ju lägre skattesatsen är desto mer sannolikt är det att en kommun har implementerat komponentavskrivning. Riktningskoefficienten (B) för ålder är positiv, vilket innebär att ju äldre respondenterna är desto mer sannolikt är det att de kommer svara att de har implementerat komponentavskrivning. Ursprungsvärdet på andelen rätt klassificerade är 64.9 procent. I modell
ett (tabell 6.14) är 68.4 procent rätt klassificerade, vilket är bättre än Nagelkerke (0.27).
Tabell 6.14 visar ett värde på Chi-2, 12.428, som är signifikant på fem-procents nivån,
vilket betyder att det finns stöd för modellen.
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Tabell 6.14 Logistisk regression modell 1

B-koefficient

Standardfel

Ålder
Skattesats

0.077*
– 0.859*

0.037
0.408

Soliditet
PwC
Anställningstid
Konstant
Modell Chi-2
Rätt Klassificerade
Nagelkerke R²

– 2.639
– 0.969
– 0.065
27.294*
12.428*
68.4%
0.27

1.850
0.659
0.061
13.623

Signifikansnivå: * <0.05

Det finns ett antal variabler som korrelerar med varandra (bilaga 2), vilket innebär att de
inte kan förekomma i samma modell. Olika modeller har därför skapats för att testa alla
signifikanta variabler. Ett exempel på variabler som korrelerar med varandra är skattesats
och LN anställda. Tabell 6.15 visar att det finns risk för multikollinearitet mellan skattesats
och LN anställda, vilket medför att de inte kan användas i samma modell. Vanligtvis råder
multikollinearitet när korrelationen är över 0.8 (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010),
men i vårt fall ser vi en risk för multikollineraritet redan vid 0.3. Enligt Pallant (2013) skall
en av de höga korrelerade variablerna tas bort från modellen, därmed tas inte skattesats och
storleksvariabler med i samma modell.
Tabell 6.15 Korrelationstest mellan skattesats och LN Anställda
Skattesats
Skattesats
Korrelationskoefficient
1
LN Anställda
Korrelationskoefficient
– 0.331*
* Korrelationen är signifikant vid signifikansnivån 0,05

LN Anställda
– 0.331*
1

Modell två (tabell 6.16) har med en storleksvariabel (LN folkmängd), vilket innebär att
skattesatsen inte kan tas med även fast variabeln är signifikant. LN folkmängd var signifikant i Mann-Whitney U Test (tabell 6.13) och testas därför även i en logistisk regression
för att undersöka om resultatet blir detsamma. Ålder har en signifikansnivå på 0.034 och
LN folkmängd har en signifikansnivå på 0.013, detta betyder att LN folkmängd är signifikant starkare än ålder. LN folkmängd blir alltså signifikant i både T-test och logistisk
regression. LN folkmängd har en positiv riktningskoefficient (B), vilket innebär att det är
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mer sannolikt att kommuner med större folkmängd har implementerat komponentavskrivning i större utsträckning. I tabell 6.16 är andelen rätt klassificerade 73,3 procent vilket är
bättre än i tabell 6.15 där den rätt klassificerade andelen var 68.4 procent. Modell två är
den modell som är signifikant starkast då den har en signifikansnivå på en-procents nivån.
Chi-2 är inte signifikant vilket innebär att något stöd inte finns för modell två. Nagelkerke
är 0.306 vilket betyder att modell två är bättre på att förutspå om en kommun har implementerat eller inte jämfört med modell ett (tabell 6.17).
Tabell 6.16 Logistisk regression modell 2
B-koefficient

Standardfel

Ålder

0.084*

0.040

Mimetiska effekter
Skattebas
LN Folkmängd

0.26
– 0.128
1.205*

0.816
0.897
0.485

– 0.256
– 14.722**
14.312

0.661
5.700

PwC
Konstant
Modell Chi-2
Rätt Klassificerade

73.3%

Nagelkerke R²
Signifikansnivå:*<0.05**<0.01

0.306

Tabell 6.17 visar modell tre, som utfördes för att testa om Stockholm har någon påverkan
på signifikansnivån eftersom den kommunen sticker ut storleksmässigt (se diagram 6.2). I
denna modell ströks Stockholm från urvalet. Tabell 6.16 visar att modell tre inte skiljer sig
avsevärt mycket från modell två (tabell 6.16), vilket innebär att Stockholm inte har en stor
påverkan på modellens utfall. Undersökningen av de signifikanta variablerna, ålder och LN
folkmängd, skiljer sig åldern ingenting på signifikansnivån medan LN folkmängd skiljer sig
0.001. Den rätt klassificerade andelen är 73.2 procent vilket är 0.1 procent sämre än när
Stockholm var med i urvalet. Chi-2 är signifikant på fem-procents nivån, detta betyder att
det finns stöd för denna modell. När Stockholm var med i urvalet fanns det stöd på enprocents nivån, vilket medför att det ger mer stöd för modellen när Stockholm är med i
urvalet. Även Nagelkerke är mindre än tidigare vilket betyder att denna modell inte är lika
bra. Till följd av detta kommer Stockholm tas med i beaktning eftersom det inte anses ha
en tillräckligt stor påverkan på modellens utfall.
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Tabell 6.17 Logistisk regression modell 3
B-koefficient

Standardfel

Ålder
Mimetiska effekter

0.084*
0.261

0.039
0.816

Skattebas
LN Folkmängd
PwC
Konstant
Modell Chi-2
Rätt Klassificerade
Nagelkerke R²

– 0.128
1.199*
– 0.258
– 14.663*
13.450*
73.2%
0.293

0.897
0.490
0662
5.740

Signifikansnivå: * <0.05

Tabell 6.18 visar att storleksvariabeln LN invånare per kvadratkilometer är signifikant med
en positiv riktningskoefficient (B), vilket innebär att ju högre folkmängden i en kommun
är, desto mer sannolikt är det att kommunen har implementerat komponentavskrivning. Tabell 6.18 visar att den rätt klassificerade andelen 68.4 procent vilket är sämre än tidigare
modell. Nagelkerke ligger på 0.251 vilket inte är markant sämre än i tabell 6.16. Det finns
stöd för modellen fyra, vilket syns genom att Chi-2 är signifikant.
Tabell 6.18 Logistisk regression modell 4

B-koefficient

Standardfel

0.068

0.036

Mimetiska effekter

– 0.425

0.781

Skattebas
PwC
LN Invånare per km²
Konstant
Modell Chi-2
Rätt Klassificerade
Nagelkerke R²

– 0,418
– 0.483
0.629*
– 3.774
11.477*
68.4%
0.251

0,886
0.632
0.283
2.157

Ålder

Signifikansnivå: * <0.05

Modell fem visar signifikans på ålder och LN anställda (tabell 6.19). Storleksvariabeln LN
anställda har en positiv riktningskoefficient (B) vilket innebär att ju fler anställda det finns,
desto större är sannolikheten att en kommun har implementerat komponentavskrivning.
Nagelkerke ligger på 0.204 vilket är sämre än i tidigare modeller. Det betyder att modell
fem är sämre på att förutspå om en kommun har implementerat komponentavskrivning eller
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inte. Den rätt klassificerade andelen är 64.9 procent detta är samma värde som ursprungsvärdet. Hela modellen kan ses som signifikant då konstanten har ett signifikansvärde under
0.05. Det finns inget ytterligare stöd för modellen då Chi-2 inte är signifikant.
Tabell 6.19 Logistisk regression modell 5
B-koefficient

Standardfel

Ålder
Mimetiska effekter
Skattebas
LN Anställda
Konstant

0.037*
0.78
0.87
0.458*
4.23*

0.037
0.780
0.870
0.458
4.230

Modell Chi-2
Rätt Klassificerade
Nagelkerke R²

9.151
64.9%
0.204

Signifikansnivå: * <0.05

6.7. Sammanställning av modellprövningar
I T-testet blev enbart LN invånare per kvadratkilometer signifikant. I Mann-Whitney U
Testet blev LN anställda, LN folkmängd och LN balansomslutning signifikanta. Sedan utfördes en logistisk regression eftersom det är ett starkare test.
Variablerna som har blivit signifikanta i den logistiska regressionen är; ålder, skattesats,
LN folkmängd, LN invånare per kvadratkilometer och LN anställda. Att kontrollvariabeln
ålder har blivit signifikant innebär att det finns en viss respondenteffekt, vilket diskuteras
ytterligare i analysen. LN balansomslutning blev inte signifikant i den logistiska regressionen.
De modeller som är medtagna i studien är de som visat starkast statistiskt samband. LN
Balansomslutning och övriga variabler har testats i olika modeller, men de har inte visat
någon statistisk signifikans. De har dessutom sänkt signifikansnivån på modellerna och har
därför uteslutits från studien.
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6.8. Kompletterande analys
För att komplettera med ytterligare aspekter i analysen tar vi även upp frågan ”Varför har
kommunen inte tillämpat RKR:s direktiv fullt ut?” från enkätundersökningen (bilaga 1).
Många respondenter har svarat att de inte förstår varför komponentavskrivning ska införas
och vad nyttan med det är. Nedan presenteras svar från fyra respondenter;
Respondent A ”Det finns inga tydliga riktlinjer och vi ser inte riktigt nyttan
med att införa komponentindelning. Vi tycker inte att det är någon mening att
införa på tidigare investeringar än 2013”.
Respondent B ”Vi saknar kunskap och det är inget som känns speciellt meningsfullt”.
Respondent C ”Känns mycket märkligt att införa nya regler på avskrivningar
man gjort innan”.
Respondent D ”Vi har inte prioriterat egentligen. Nyttan för komponentavskrivning kan diskuteras”.
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7. RESULTAT OCH SLUTSATS
I detta kapitel presenterar vi studiens resultat och slutsatser. Slutligen diskuteras studiens
bidrag och framtida forskning.

7.1. Resultat och slutsatser
Tabell 6.20 Utfall hypoteser
Hypotes

Utfall

H1: Det finns ett positivt samband mellan storlek och implementering
av komponentavskrivning.

Accepteras

H2: Det finns ett positivt samband mellan hög finansiell styrka och implementering av komponentavskrivning.

Förkastas

H3: Det finns ett positivt samband mellan politikerna och deras påverkan på implementeringen av komponentavskrivning
Förkastas
H4: Revisionsbyrån påverkar implementeringen av komponentavskrivning.

Förkastas

H5: Mimetiska effekter påverkar valet av redovisning, vad gäller implementering komponentavskrivning.

Förkastas

H6: Normativa påtryckningar påverkar implementering av komponentavskrivning.

Förkastas

H7: Det finns ett positivt samband mellan hög skattesats och implementering av komponentavskrivning.

Förkastas

H8: Kvinnliga ekonomichefer har implementerat komponentavskrivning i större utsträckning.

Förkastas

H9: Det högra blocket har större påverkan på implementering av komponentavskrivning.

Förkastas

H10: Det är ett positivt samband mellan låg skattebas och implementering av komponentavskrivning.

Förkastas

Endast hypotes ett ”Det finns ett positivt samband mellan storlek och implementering av
komponentavskrivning” accepteras (tabell 6.20). Fyra av fem modeller har visat konstant
signifikans i den logistiska regressionen. I själva modellerna är det bara en eller två variabler som har visat signifikans. Modell två (tabell 6.16) är den modell som visat störst signifikans på en-procents nivån.
Tidigare studier har visat att större kommuner tillämpar standarder snabbare (Bradbury &
Schröder, 2012), vilket har bekräftats i vår studie, som har visat att det finns statistiska
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samband mellan kommunernas storlek och implementering av komponentavskrivning.
Storleksvariablerna LN folkmängd, LN invånare per kvadratkilometer och LN anställda
har visat signifikans med en positiv riktningskoefficient, vilket innebär att vi kan acceptera
hypotes ett. Vår slutsats är därmed att storlek har en påverkan på kommunernas implementering av komponentavskrivning. Vi kan påvisa detta genom den positiva riktningskoefficienten, vilket innebär att större kommuner med större sannolikhet har implementerat komponentavskrivning. Enligt den institutionella teorin ligger stora kommuner mer i linje med
god redovisningssed (Falkman & Tagesson, 2008), vilket även stämmer överens med vår
studie. Tidigare studier om offentlig redovisning har tagit bort Sveriges tre största städer
(Andersson & Emsfors, 2012) eftersom de ofta är extremvärden och generellt ger en annorlunda bild. I vår studie är det endast Stockholm som är ett extremvärde. I tabell 6.17
testas det därför om Stockholm har någon påverkan, vilket det inte har då det knappt blir
någon förändring jämfört med tabell 6.16. Eftersom de andra två storstäderna inte var med
i urvalet är det svårt att uttala sig om de största städerna påverkar resultatet i denna studie.
Den starka finansiella styrkan ska bidra till ett ekonomiskt utrymme, som leder till att kommuner anpassar sig efter lagar och regler (Haraldsson & Tagesson, 2014). Det kostar administrativt att tillämpa komponentavskrivning, vilket betyder att det krävs en del resurser.
Ekonomicheferna berättade under telefonenkäten att resurser saknas i några fall, det kan
vara tid, personal eller kunskap. Tid är svårt att påverka, finns det ekonomiskt utrymmet är
det lättare att anställa fler eller skicka iväg personal på utbildningar. Vi kan inte statistiskt
påvisa att kommuner med en stark finansiell styrka har implementerat komponentavskrivning i större utsträckning än de med svag finansiell styrka.
Vi kan dra slutsatsen att politikerna inte har påverkat implementeringen av komponentavskrivning. I enkätundersökningen svarade samtliga respondenter ”Instämmer inte alls” på
frågan: ”Politikerna har påverkat implementeringen av komponentavskrivning?” (bilaga
1). Agentteorin påstår att agenten utför uppdrag åt principalen och att förhållandet är ömsesidigt (Verstegen, 2001). I detta fall är agenten ekonomichefen och principalen politikerna då de sistnämnda är de med störst makt. I vår studie kan inte detta samband ses i
enlighet med agentteorin, då politikerna inte har någon påverkan på om eller hur ekonomerna har implementerat komponentavskrivning.
Den logistiska regressionen visade inget statistiskt samband mellan implementering och
revisionsbyrå. Märkbart är att PwC hade en negativ riktningskoefficient, vilket kan indikera
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att de kommuner som har PwC som revisionsbyrå med större sannolikhet inte har implementerat komponentavskrivning. Deloitte hade däremot en positiv riktningskoefficient,
som då antyder att de kommuner som har Deloitte med större sannolikhet har implementerat komponentavskrivning i större utsträckning. Teorin säger att valet av revisionsbyrå kan
vara betydelsefullt för hur redovisningen kommer att ske. De olika revisionsbyråerna ser
olika saker som viktigt (Falkman & Tagesson, 2008), vilket inte har kunnat bevisas i vår
studie. Vår slutsats är att det inte finns någon statistisk skillnad mellan revisionsbyrå och
implementering av komponentavskrivning.
Den institutionella teorin säger att om det råder osäkerhet kan organisationer imitera
varandra (DiMaggio & Powell, 1983). I vår studie hittas inget statistiskt samband om att
den mimetiska effekten påverkar implementeringen av komponentavskrivning. I enkätundersökningen har dock 43 av 57 respondenter, vilket motsvarar 75 procent, svarat att de
imiterat eller har tagit inspiration från någon annan kommun. Med detta sagt är vår slutsats
att vi inte kan statistiskt påvisa att mimetiska effekter påverkar implementeringen av komponentavskrivning. Däremot har 75 procent sagt att de har tagit hjälp från andra kommuner,
vilket kan ses som en osäkerhet hos kommunerna även om det inte är statiskt påvisat. Kommunerna är tillåtna att strukturera komponentavskrivningen hur de vill och kan därför ses
som fria organisationer. Detta kan vara en bidragande faktor till varför kommunerna inte
har implementerat komponentavskrivning. Vidare saknas det klara riktlinjer för hur implementeringen skall ske, vilket skapar osäkerhet hos kommunerna.
De normativa påtryckningarna har visat olika resultat, då massmedia inte påverkat medan
revisorn har påverkat i olika grad. Revisorn har påverkat i några kommuner, vilket enligt
den institutionella teorin kan bero på att kommunerna får högre legitimitet och status då de
följer revisorernas råd (Falkman & Tagesson, 2008). Vår slutsats är att det inte finns något
statistiskt samband mellan normativa påtryckningar och implementeringen av komponentavskrivning, vilket innebär att vår studie inte överensstämmer med teorin. Vi kan inte statistiskt påvisa att revisorerna har någon påverkan på kommunernas val av implementering.
Enkätundersökningen har visat att massmedia inte har någon påverkan.
Skattesatsen har visat signifikans, men inte i enlighet med vår hypotes. Hypotes sju; ”Det
finns ett positivt samband mellan hög skattesats och implementering av komponentavskrivning” förkastas eftersom skattesatsen har en negativ riktningskoefficient. Detta innebär att
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det är mer sannolikt att kommuner med låg skattesats har implementerat komponentavskrivning i större utsträckning. En högre skattesats innebär att politikerna vill övertyga
medborgarna om att servicen i kommunen är hög. Politikerna ska hantera resurser ansvarsfullt och utan misskötsel (Tagesson & Klugman, 2013). Skattesatsen speglar effektiviteten
när det kommer till hantering av kommunala resurser (Copley, Gaver, & Gaver, 1995).
Tidigare studier säger med andra ord att kommuner med hög skattesats är bättre på att implementera nya redovisningsprinciper. Vår slutats är att vi inte kan påvisa samma resultat
som teorin och tidigare studier. Detta kan indikera att verkligheten inte stämmer överens
med hur det ser ut i teorin.
Teorin säger att kvinnor gör mindre riskfyllda finansiella val (Schubert et al., 1999). Vår
undersökning visade inget statistiskt samband mellan könen, vilket innebär att vi kan dra
slutsatsen att kön inte har någon påverkan. Det är däremot svårt att dra en generell slutsats
angående kön eftersom bara 57 kommuner svarade på enkäten.
Vår slutsats är att den politiska majoriteten inte har någon påverkan. Teorin säger att det
högra blocket förväntas följa kommunallagen i högre grad (Carpenter & Feroz, 1992), men
vi kan inte statistiskt påvisa att detta stämmer.
Vi trodde att det skulle finnas ett positivt samband mellan låg skattebas och implementering
av komponentavskrivning. Inget samband mellan variablerna har dock hittats i vår studie.
Vi kan därför dra slutsatsen att det inte finns ett statistiskt samband mellan skattebas och
implementering.
En av våra kontrollvariabler, ålder, har visat signifikans. Ålder blev signifikant i alla modeller som utfördes i den logistiska regressionen samt fick en positiv korrelation, vilket
innebär att ju äldre respondenten är desto mer benägna är de att svara att de har implementerat komponentavskrivning. Att de äldre respondenterna har svarat ja i större utsträckning
kan bero att de äldre ekonomicheferna är mer benägna att följa lagen. En annan orsak kan
vara att vi har fått en respondenteffekt, som kan innebära att de äldre ekonomicheferna är
känsliga för legitimitet och därför svarar att de har implementerat komponentavskrivning.

56

Fransson & Ladan

7.1.1. Avslutande kommentarer

Syftet med studien var att undersöka om det finns faktorer som påverkar valet av implementering av komponentavskrivning. De slutsatser vi kan dra är att faktorerna som påverkar implementeringen är storlek och skattesats. Skattesats och den finansiella styrkan kan
visa ett samband mellan varandra. En stark finansiell styrka och en hög skattesats visar
tecken som gör att en kommun ses som välmående. Implementering av en ny redovisningsprincip borde inte vara några problem för en välmående kommun eftersom de anses ha
tillräckliga resurser, som tid och personal. Vår studie kan visa att det är motsatt effekt i
verkligheten, då kommuner med lägre skattesats har implementerat i större utsträckning
och dessa kanske är de välmående kommunerna istället för de med hög skattesats. Det är
även svårt att definiera vad en välmående kommun är eftersom det finns olika synpunkter
på vad som anses vara välmående.
I grund och botten är det politikerna som styr i kommunen. Därför är det intressant att
politikerna inte har påverkat när en ny redovisningsprincip ska implementeras. Varken politikerna eller massmedia har påverkat implementeringen av komponentavskrivning, vilket
är konstigt eftersom Sverige är en demokrati där ekonomiavdelningen ändå själva bestämmer hur de skall göra. Implementering av komponentavskrivning prioriteras inte av ekonomicheferna, vilket bland annat beror på att de inte förstår nyttan med att införa komponentavskrivning.
En ny lag om kommunal redovisning är på gång, vilket möjligtvis kan påverka framtiden
för de svenska kommunerna. Även harmoniseringen kan komma att påverka mer i framtiden, då implementeringen av komponentavskrivning kan ses som en del av harmoniseringsprocessen. Om Sverige i framtiden kommer att behöva följa IPSAS borde det inte bli ett
stort administrativt steg, då Sverige ligger högt upp på hur nära länderna arbetar med
IPSAS. Vi kan dra slutsatsen att harmoniseringen har stor påverkan på de svenska kommunerna, trots att de inte behöver följa de internationella regelverken.
Komponentavskrivning ska ge en mer rättvisande bild, men det kan vara svårt att se i dagsläget då kommunerna inte har implementerat komponentavskrivningen fullt ut. Om en stor
skillnad kommer att ske redovisningsmässigt kan troligtvis de mimetiska effekterna spela
stor roll då kommuner sannolikt kommer att ta efter goda exempel. Innan nyttan visas kan
det vara svårt att få alla kommuner att implementera komponentavskrivning. Kommunerna
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straffas inte heller för sitt beteende vilket betyder att de inte känner sig tvingade att agera
enligt lagen när det gäller komponentavskrivning. Beslutsteorin kan visa samband då den
grundar sig på besluten som tas, vilka ses som individens mål och intressen. Ekonomicheferna tar besluten efter egen vinning.
Det är känt från RKR:s tidigare studier att kommuner implementerar komponentavskrivning i allt för liten utsträckning. Respondenterna har sagt att de inte anser att komponentavskrivning ger en mer rättvisande bild och att de därför inte ser nyttan med att införa
komponentavskrivning. De är fria att strukturera komponentavskrivningen och många
kommuner gör ett aktivt val där de väljer bort vissa delar. Vår slutsats är därför att några
kommuner aldrig kommer följa lagen fullt ut.

7.2. Studiens bidrag
Det har utförts många studier på redovisningsval inom den offentliga sektorn, men komponentavskrivning är ett outforskat ämne. Vår undersökning av vilka faktorer som påverkar
redovisningsvalet angående implementering av komponentavskrivning i Sverige bidrar
med en analys av vilka faktorer som kan påverka implementeringen.
Vår studie är inte i enlighet med agentteorin, studien motsäger att ekonomiavdelningen
jobbar på uppdrag åt politikerna. Vårt bidrag är att det är möjligt att agentteorin inte är den
optimala teorin för att förklara förhållandet mellan ekonomichefer och politiker när det
gäller implementering av ny redovisningsprincip. Ett annat teoretiskt bidrag är att beslutsteorin har stor del angående implementering av komponentavskrivning då ekonomicheferna tar egna beslut.
Det sociala bidraget i vår studie är att skapa en medvetenhet hos kommunerna när det gäller
implementering av komponentavskrivning. Det finns kommuner som är goda exempel som
delar med sig till andra kommuner via SKL eller andra organisationer som håller i workshops. Genom att samarbeta och imitera varandra skulle processen inte behöva ta lång tid
för alla.
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7.3. Förslag på framtida forskning
Komponentavskrivning är ett relativt nytt ämne inom den offentliga sektorn och det finns
inte mycket forskning kring ämnet. Fler kommuner börjar nu tillämpa komponentavskrivning och om några år borde redovisningen visa skillnad jämfört med den linjära avskrivningen, det vill säga när de börjar bli dags att byta ut komponenter. Skillnad borde kunna
ses från tidigare, då avskrivningen skedde på hela objektet.
Ett förslag till framtida forskning är att se över hur de går till när utbyte av komponenter
sker och hur det påverkar redovisningen jämfört med tidigare. Att undersöka om det var
värt att byta till komponentavskrivning. Tanken med komponentavskrivning är att det ska
ge en mer rättvisande och jämförande bild. I nuläget kan detta inte undersökas eftersom
kommunerna precis har börjat processen med att implementera komponentavskrivning.
Av de ekonomichefer som deltagit i undersökningen, förstår en del inte nyttan med komponentavskrivning men det gör de kanske efter några år. En mer djupgående forskning
skulle kunna utföras med hjälp av det mimetiska perspektivet. Att titta både geografiskt
och nationellt skulle kunna ge samband, då nästintill alla som tillämpat komponentavskrivning svarade att de hade imiterat eller tagit inspiration från andra kommuner.
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Bilagor
Bilaga 1 Telefonenkät
1. Kön:
0□ Man
1□ Kvinna
2. Ålder:
_________
3. Hur länge har du jobbat som ekonomichef?
_________
4a. Har kommunen implementerat komponentavskrivning och i vilket utsträckning?

4b. Hur stor andel är komponentavskrivning tillämpad på (i procent)?

5a. Varför har kommunen inte tillämpat RKR:s direktiv fullt ut?

5b. I vilken utsträckning har följande påverkat tillämpningen?
Resurs
□1

□2

□3

□4

□5

□6

Instämmer inte alls

□7
Instämmer helt

Tid
□1

□2

□3

□4

Instämmer inte alls

□5

□6

□7
Instämmer helt
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Kunskap
□1

□2

□3

□4

□5

□6

Instämmer inte alls

□7
Instämmer helt

Kommunens storlek
□1

□2

□3

□4

□5

□6

Instämmer inte alls

□7
Instämmer helt

6a. Hur förbereder ni er för implementering av komponentavskrivning?

6b. I vilken utsträckning har följande påverkat era förberedelser?
Utbildning med SKL
□1

□2

□3

□4

□5

□6

Instämmer inte alls

□7
Instämmer helt

Utbildning med RKR
□1

□2

□3

□4

□5

□6

Instämmer inte alls

□7
Instämmer helt

Förberedelser med revisor
□1

□2

□3

□4

Instämmer inte alls

□5

□6

□7
Instämmer helt
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7. Vad har påverkat implementeringen av komponentavskrivningen?

8. Politikerna har påverkat implementeringen av komponentavskrivning:
□1

□2

□3

□4

□5

□6

Instämmer inte alls

□7
Instämmer helt

9. Har ni tagit hjälp av andra kommuner vid implementeringen av komponentavskrivning?

10. Har ni väntat på att andra kommuner skall införa komponentavskrivning på en viss del
för att göra likadant?

11. Massmedia har påverkat hur vi har tänkt kring implementeringen av komponentavskrivning:
□1

□2

□3

□4

□5

□6

Instämmer inte alls

□7
Instämmer helt

12. Vilken revisionsbyrå har ni?
_________
13. Revisorn har påverkat implementeringen av komponentavskrivningen:
□1

□2

□3

□4

Instämmer inte alls

□5

□6

□7
Instämmer helt

14. På vilket sätt har revisorn påverkat?
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Kön
Implementerat
1
Implementerat
1
-0.097
Kön
-0.171
0.272*
Ålder
-0.004
-0.047
Anställningstid
0.118
-0.078
Mimetiska effekter
0.013
-0.066
Revisorns påverkan
0.014
-0.234
Skattesats
-0.141
-0.06
Soliditet
-0.048
-0.099
Självfinansieringsgrad
-0.212
-0.094
Skattebas
0.165
0.043
Politiskt majoritet
0.274*
-0.134
PwC
-0.002
0.049
KPMG
-0.297*
0.163
Deloitte
-0.113
-0.02
EY
-0,159
0.312*
LN Anställda
-0.16
0.409**
LN Folkmängd
-0.191
0.352**
LN Invånare per km²
0.125
-0.002
LN Yta
-0.149
0.308*
LN Balansomslutning
-0.162
0.152
LN Omsättning
Signifikansnivå: † < 0.1, * < 0.05, ** < 0.01, *** < 0.001

Anställningstid

1
0.151
-0.024
-0.049
0.035
-0.024
-0.14
-0.028
-0.084
0.052
0.203
-0.134
0.252†
0.251†
0.156
0.117
0.164
0.057

Ålder

1
0.086
-0.203
0.03
0.033
0.042
0.188
0.129
0.079
-0.067
0.178
0.273*
-0.377**
-0.02
-0.055
0.091
-0.039
-0.067
-0.097
1
0.112
-0.006
0.007
0.269*
-0.159
-0.239†
-0.153
0.116
0.089
-0.004
-0.224†
-0.16
0.071
-0.201
-0.235†
-0.136

Mimetiska effekter

1
0.09
-0.264*
0.05
0.091
0.06
0.105
0.124
-0.132
-0.176
-0.320*
-0.375**
-0.315*
-0.004
-0.164
-0.269*

Revisorns påverkan

1
-0.253†
0.256†
0.214
0.281*
-0.125
0.319*
-0.019
-0.187
-0.331*
-0.385**
-0.494***
0.322*
-0.242
-0.161

Skattesats

1
-0.196
0.092
-0.132
-0.083
-0.075
0.106
0.111
-0.023
-0.022
0.1
-0.17
0.067
0.177

Soliditet

1
-0.044
-0.041
-0.063
0.224†
0.135
-0.308*
-0.328*
-0.374**
-0.321*
0.22
-0.464***
-0.206

Självfinansieringsgrad

1
0.06
-0.021
0.01
0.118
-0.093
-0.18
-0.229†
-0.237†
0.038
-0.062
-0.004

Skattebas

1
-0.269*
0.294*
-0.006
0.038
0.166
0.103
0.023
0.091
0.222†
0.18

Politiskt majoritet
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Bilaga 2 Korrelationsmatris

Tabell 5.9 Korrelationsmatris variabler
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PwC
KPMG
Implementerat
Kön
Ålder
Anställningstid
Mimetiska effekter
Revisorns påverkan
Skattesats
Soliditet
Självfinansieringsgrad
Skattebas
Politiskt majoritet
PwC
1
KPMG
-0.553***
1
Deloitte
-0.381**
-0.203
EY
-0.411**
-0.22
LN Anställda
-0.244†
0.058
LN Folkmängd
-0.172
-0.027
LN Invånare per km²
-0.146
-0.017
LN Yta
-0.019
0.109
LN Balansomslutning
-0.205
0.048
LN Omsättning
-0.154
0,023
Signifikansnivå: † < 0.1, * < 0.05, ** < 0.01, *** < 0.001

EY

1
0.218
0.224†
0.1
0.052†
0.279*
0.221†

Deloitte

1
-0.151
0.067
0.058
0.138
-0.166
-0.045
-0.029
1
0.901***
0.635***
0.028
0.790***
0.709***

LN Anställda

1
0.767***
-0.015
0.787***
0.651***

1
-0.566***
0.519***
0.450***

1
0.073
0.081

LN Folkmängd LN Invånare per km² LN Yta

1
0.763***

LN Balansomslutning

1

LN Omsättning
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