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Vägen mot en komponentredovisande kommunal sektor - En studie om 

de svenska kommunernas bemötande av ny redovisningsreglering  

Maria Jenskog och Emelie Zettervall 

Torbjörn Tagesson 

År 2014 utfärdade Rådet för Kommunal Redovisning ett explicit krav 

om att svenska kommuner ska komponentredovisa materiella 

anläggningstillgångar. Tidigare studier visar att kommuners efterlevnad 

av redovisningsreglering är bristfällig och att ny reglering tar lång tid att 

implementera, samtidigt som det principbaserade regelverket ger 

upphov till skillnader i gjorda bedömningar.  

Studiens syfte är att utforska hur de svenska kommunerna har hanterat 

det nya explicita kravet på komponentredovisning, och förklara 

skillnader i uppskattningar och bedömningar avseende 

komponentindelning samt nyttjandeperioder. 

Studien är av ett kvantitativt slag med en deduktiv ansats, där 18 

hypoteser avseende kommunernas redovisningsval har formulerats. En 

tvärsnittsdesign har använts, och datainsamlingen har huvudsakligen 

skett genom enkäter. Studien har begränsats till tillgångsslaget gator och 

vägar.  

Analysen visade att 39,4% av de studerade kommunerna ännu inte hade 

implementerat komponentredovisning för gator och vägar vid slutet av 

år 2016. Kommunens storlek visade sig vidare ha ett signifikant positivt 

samband med tillämpningen av komponentredovisning. En stor 

spridning i både antalet redovisade komponenter och längden på 

bedömd nyttjandeperiod uppvisades hos de studerade kommunerna. 

Kommunens storlek och förekomsten av ett minoritetsstyre visade sig 

ha signifikanta positiva samband med antalet komponenter som 

kommunerna redovisade.  

Redovisningsval, Komponentredovisning, Kommunal sektor, 

Efterlevnad, Materiella anläggningstillgångar, Positiv 

redovisningsteori, Institutionell teori
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The road towards a component accounting municipal sector - A study of 

the Swedish municipalities’ response to new accounting regulation. 

Maria Jenskog and Emelie Zettervall 

Torbjörn Tagesson 

In 2014, the Council for Municipal Accounting issued an explicit 

requirement that Swedish municipalities have to implement component 

depreciation of tangible fixed assets. Previous studies show that 

municipalities' compliance with accounting regulations is inadequate 

and that new regulation takes a long time to implement, while the 

principle-based regulatory framework gives rise to differences in 

assessments. 

The purpose of the study is to explore how the Swedish municipalities 

have handled the new explicit requirement for component accounting, 

and explain differences in estimates and assessments regarding 

component classification and useful lives. 

The study is of a quantitative nature with a deductive approach, where 

18 hypotheses regarding municipalities' accounting choices have been 

formulated. A cross-sectional design has been used, and data collection 

has mainly taken place through surveys. The class of assets included in 

the study has been limited to roads. 

The analysis showed that 39.4% of the municipalities studied had not 

yet implemented component accounting of roads at the end of 2016. The 

size of the municipality proved to have a significant positive relation to 

the implementation of component accounting. A large spread in both the 

number of reported components and the length of the estimated useful 

life was shown in the municipalities studied. The size of the 

municipality and the existence of a minority rule proved to have 

significant positive correlations with the number of components 

reported by the municipalities. 

Accounting, Component accounting, Municipal sector, Compliance, 

Tangible fixed assets, Positive accounting theory, Institutional theory 
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1 Introduktion 

Följande kapitel ger en bakgrund till ämnet som studien omfattar. Bakgrunden leder 

ned till en problematisering, vilken åtföljs av studiens syfte. 

 

 

1.1 Bakgrund  

År 2014 utfärdade Rådet för kommunal redovisning (RKR) ett explicit krav på att 

komponentredovisning ska tillämpas av samtliga svenska kommuner (RKR, 2013). 

Samma år införde även Ekonomistyrningsverket (ESV) och Bokföringsnämnden (BFN) 

ett krav på komponentredovisning för myndigheter och större privata företag (ESV, 2015; 

BFNAR 2012:1). Komponentredovisning innebär att en tillgång redovisas som flera 

komponenter när det finns betydande skillnader i nyttjandeperioderna hos de olika 

komponenterna (RKR, 2013). Tillgångar som är föremål för komponentredovisning är 

exempelvis fastigheter och VA-anläggningar, men även gator och vägar som är under 

förvaltning i kommunerna (ibid.) Tidigare har både kommuner och myndigheter 

rekommenderats att komponentredovisa men något krav har inte förelegat, även om det 

fanns ett krav på att avskrivningarna skulle återspegla resursförbrukningen (RKR, 2014a; 

ESV, 2015). Att komponentredovisningen var frivillig innebar dock att förekomsten och 

hanteringen av komponentredovisning ansågs vara bristfällig (RKR, 2014a). RKR 

motiverar behovet av komponentredovisning med att delar av materiella 

anläggningstillgångar kan behöva bytas i olika takt och att avskrivningarna på ett mer 

rättvisande sätt ska spegla en tillgångs faktiska förbrukning (RKR, 2013). Jonsson (2016) 

argumenterar dessutom för att god redovisningssed inom den kommunala sektorn 

innefattar att presentera en rättvisande bild av kommunens verksamhet och att rätt 

generation ska betala för de tjänster de konsumerar. Komponentredovisning uppges 

därmed vara en del av god redovisningssed. Vidare menar Jonsson att redovisningen av 

anläggningstillgångar är en angelägen fråga i och med att många kommuner befinner sig 

i en investerings- och exploateringsfas.  
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Komponentindelningens positiva inverkan på den kommunala redovisningen yttrar sig på 

flera sätt. För det första så förväntas det explicita kravet medföra en ökad jämförbarhet 

mellan kommuner till följd av att komponentredovisningen inte längre är valfri. 

Jämförbarhet, menar KomRed (2016), är viktigt för att säkerställa att kommunerna 

använder erhållna skattemedel på ett resurseffektivt sätt. För det andra argumenterar 

Hellman, Nordlund och Pramhäll (2011) att tillämpning av komponentredovisning 

medför en mer rättvisande bild av förbrukningen av tillgångarna. Den nya regleringen 

förklaras därmed spegla organisationens ekonomiska resultat och utveckling på ett mer 

korrekt sätt. Donatella (2010) beskriver vidare hur kommunerna måste upprätthålla en 

god ekonomisk hushållning för att rätt generation ska bekosta de tjänster som 

konsumeras. Intäkter och kostnader ska därför hänföras till den period de erhållits eller 

förbrukats i enlighet med generationsprincipen, vilket går i linje med Hellman, Nordlund 

och Pramhälls (2011) resonemang om att komponentredovisning åskådliggör den faktiska 

förbrukningen av en tillgång för respektive period. Inrikesdepartementet (1996) 

understryker även vikten av att ekonomiska beslut grundas på ett rättvisande underlag, då 

samhällsekonomin påverkas av resursallokeringen inom, samt finansieringen av, den 

offentliga verksamheten (Inrikesdepartementet, 1996). Redovisningen ligger således till 

grund för bedömningen av huruvida kommunerna levt upp till målen för god ekonomisk 

hushållning eller ej (Finansdepartementet, 2004). För det tredje visar Tagesson (2015) 

hur komponentredovisning ger upphov till ett jämnare resultat över tid. Det ligger i 

politikernas intresse att inte uppvisa ett för stort över- eller underskott då ett jämnt resultat 

enligt Stalebrink (2007) signalerar ett ansvarsfullt ekonomiskt agerande till kommunernas 

invånare. Stalebrink beskriver vidare hur kostnader kan senare- eller tidigareläggas i syfte 

att resultatutjämna, ett beteende som delvis kan elimineras genom implementeringen av 

komponentredovisning. För det fjärde uppger Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

(2015b) att komponentredovisning förväntas ha inverkan på budgetprocessen gällande 

fördelningen av medel för underhåll respektive investeringar. Denna uppsats kommer inte 

att behandla budgetprocessen men SKL (2015b) belyser de fördelar gällande långsiktig 

ekonomisk och teknisk planering som komponentredovisningen för med sig. 
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1.2 Problematisering 

Trots att det nya kravet på komponentredovisning har varit gällande sedan 2014 finns det 

omständigheter som försvårar implementering av ny redovisningsreglering. I en 

praxisundersökning utförd år 2013 av Kommunalekonomernas Förening (KEF) för 

RKR:s räkning konstaterades det att 44%, av de i studien deltagande kommunerna och 

landstingen, bröt mot mellan 1–4 stycken av RKR:s rekommendationer och att 19% bröt 

mot lagen om kommunal redovisning (RKR, 2014b). Det finns således problem med 

bristande efterlevnad av reglering på en övergripande nivå inom den kommunala sektorn. 

Vid en granskning av kommunernas årsredovisningar för år 2015 visade det sig vidare att 

det fanns kommuner som inte hade implementerat komponentredovisning, trots att det då 

hade gått ett år sedan det explicita kravet trätt i kraft. Flera studier bekräftar att 

kommunernas anpassning till ny normering och lagstiftning går långsamt (Falkman & 

Tagesson, 2008; Haraldsson & Tagesson, 2014). Bristen på sanktioner, otydlig och 

inkonsekvent lagstiftning samt bristande revisionskvalitet uppger Falkman och Tagesson 

(2008) är några av anledningarna till varför efterlevnad inte sker i acceptabel utsträckning, 

vilket Haraldsson och Tagesson (2014) bekräftar.  

 

Eftersom komponentredovisningen tidigare varit ”frivillig” saknas dessutom etablerad 

praxis inom området, då redovisningsmetoden tillämpats i varierande utsträckning och 

avskrivningar gjorts schablonmässigt (RKR, 2014a). Även SKL (2015b) belyser 

problemet kring avsaknad av praxis gällande komponentredovisning, i synnerhet av vägar 

och gator då Trafikverket som ansvarar för de statliga vägarna inte tillämpar 

komponentredovisning. Trafikverket har alltså inte implementerat redovisningsmetoden 

trots att de omfattas av ESV:s explicita krav gällande detta. Utöver 

implementeringsproblematiken finns det även bekymmer kopplade till själva 

tillämpningen av regleringen. Haraldsson (2015) beskriver hur regelverket för den 

kommunala redovisningen är principbaserat och att tydliga instruktioner om hur 

kommuner ska göra bedömningar saknas. Avsikten med tolkningsutrymmet i regelverket 

är att kommunerna ska kunna återge den ekonomiska verksamheten på ett så korrekt sätt 

som möjligt (Donatella, 2016), men det ger även utrymme för resultatstyrning i form av 

tveksamma periodiseringar (Stalebrink, 2007). Möjligheterna till resultatstyrning minskar 
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visserligen vid implementering av komponentredovisning, men tolkningsutrymmet kan i 

viss mån fortfarande utnyttjas i detta syfte. Exempelvis belyser Wolmesjö (2015) hur 

både antal upptagna komponenter och nyttjandeperioden för dessa skiljer sig åt mellan 

kommuner till följd av utrymmet för bedömningar. Det ligger i politikernas egenintresse 

att styra resultatet vid för stora över- eller underskott för att öka sannolikheten att bli 

omvalda (Donatella, 2016), men konsekvensen av resultatstyrningen och politikernas 

kortsiktiga perspektiv blir att generationsprincipen försummas.   

 

En annan förklaring till varför implementeringen av komponentredovisning tar tid är den 

institutionella tröghet som Bäck (2006) hävdar existerar i kommunala sammanhang. 

Oviljan att implementera förändringar i den institutionella miljön beskrivs som både 

ekonomiskt relaterad och effektivitetsrelaterad. Bäck menar att förändringar medför 

ökade kostnader för kommunerna och att en ändring av kommunernas sätt att arbeta 

innebär en större tids- och resursåtgång och därmed en minskad effektivitet. Holmgren-

Caicedo, Jonsson och Mårtensson (2013) belyser även de politiska aspekterna av 

institutionell tröghet. Författarna beskriver hur formella och informella regler avgör hur 

politiker agerar vid händelse av ny reglering, som inte alltid är förenlig med den egna 

politiska agendan. Konsekvensen som följer av att politiker medvetet underlåter att 

implementera ny reglering kan enligt Falkman och Tagesson (2008) vara en potentiell 

underminering av normgivarnas auktoritet.  

 

Implementeringsproblematiken av komponentredovisningen och tolkningsutrymmet i 

regleringen vittnar om att motiven bakom redovisningsval och bedömningar på 

kommunal nivå är ett område som behöver studeras närmare. Ämnet är relevant för att 

avgöra vilket genomslag RKR:s rekommendationer har och hur dessa tolkas, men också 

för att kunna öka transparensen gentemot invånare som nyttjar kommunala tjänster. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utforska hur kommuner har hanterat det nya explicita kravet 

på komponentredovisning, och förklara skillnader i uppskattningar och bedömningar 

avseende komponentindelning samt nyttjandeperioder. 
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2 Vetenskaplig metod  

 Nedan redogörs för studiens forskningsdesign tillsammans med en genomgång av de 

valda teorier som ligger till grund för studien. 

 

 

2.1 Forskningsdesign 

Då studiens syfte är att förklara skillnader i redovisningsval gällande komponenter har vi 

valt att använda oss av en deduktiv metod. Metoden utgår från existerande teori för att 

formulera hypoteser som därefter förkastas eller bekräftas efter att de granskats empiriskt 

(Bryman & Bell, 2013). Då studien syftar till att utveckla befintlig kunskap inom området 

anses en deduktiv metod mest lämplig, även om det finns viss problematik med metoden. 

Ghobadian och Gallear genom Bryman och Bell (2013) beskriver att det finns svårigheter 

kring att formulera hypoteser då det som studeras inte alltid går att definiera genom ett 

specifikt begrepp. Bryman och Bell menar även att det finns en risk att insamlad data inte 

alltid besvarar de formulerade hypoteserna. Däremot uppges nackdelen med att använda 

en induktiv metod vara att denna inte alltid resulterar i ny teori, utan riskerar att endast 

bidra med intressanta observationer. 

 

I kombination med en deduktiv metod kommer ett objektivt förhållningssätt att 

eftersträvas. Genom att anta ett värderingsfritt förhållningssätt önskar vi återge 

observationerna på ett så verklighetstroget sätt som möjligt för att erhålla en välgrundad 

förklaring av forskningsproblemet.   

 

2.2 Val av teori 

De två teorierna som huvudsakligen används inom forskning avseende redovisningsval, 

institutionell teori (IT) och positiv redovisningsteori (PAT) (Tagesson, 2014), är även de 
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teorier som används i denna studie. IT och PAT anses komplettera varandra då Tagesson 

menar att institutionell teori utgår från externa faktorer och positiv redovisningsteori från 

interna faktorer för att förklara redovisningsval. Den institutionella teorin bygger på att 

organisationer som verkar i samma institutionella miljö tenderar att bli allt mer homogena 

och anta strukturer som betraktas som legitima (DiMaggio & Powell, 1983). Positive 

accounting theory (PAT), eller positiv redovisningsteori, syftar istället till att förklara och 

förutspå redovisningsval (Watts & Zimmerman, 1986) utifrån antagandet att alla 

individer är rationella och vill maximera sin egennytta (Zimmerman, 1977). Teorin har 

starka kopplingar till agentteori (Watts & Zimmerman, 1990) där relationen mellan agent 

och principal ger upphov till en informationsasymmetri i och med att agenten har ett 

informationsövertag (Jensen & Meckling, 1976). 

 

Collin, Tagesson, Andersson, Cato och Hansson (2009) belyser att det finns svårigheter 

kopplade till att skilja teorierna från varandra, gällande vilken teori som erhåller den rätta 

förklaringen när båda teorierna genererar samma hypotes. Vidare menar Collin m.fl. att 

dessa teorier förklarar redovisningsval genom relationen agent-principal respektive 

institutionella, formande processer och att båda teorierna har fördelar och brister. 

Exempelvis är PAT inte beroende av kontext för att förklara redovisningsval, medan det 

inom IT kan vara svårt att definiera den institutionella miljön (ibid.). I de studier som 

fokuserat på redovisning i offentlig sektor i Sverige utgår majoriteten ifrån en 

kombination av IT och PAT (Collin m.fl., 2009; Falkman & Tagesson, 2008) alternativt 

IT och agentteori (Tagesson, 2007; Haraldsson, 2016), i vilken PAT har sin utgångspunkt. 

En studie lägger huvudsakligen fokus på IT (Haraldsson & Tagesson, 2014) med 

motiveringen att IT, enligt Jones och Pendlebury (2004), erbjuder en mer omfattande 

förklaring av redovisningsval än PAT samtidigt som de menar att kommuner främst 

påverkas av externa faktorer såsom reglering, lagstiftning och politiska faktorer. Studier 

kring resultatstyrning lägger dock större vikt vid PAT och de interna faktorerna för att 

förklara individuella incitament bakom politikernas redovisningsval (Donatella, 2016; 

Stalebrink, 2007).  
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De tidigare studierna fokuserar på efterlevnad av reglering på ett övergripande plan 

(Falkman & Tagesson, 2008; Haraldsson & Tagesson, 2014; Donatella, 2016; Stalebrink, 

2007), efterlevnad av reglering beroende på associationsform (Collin m.fl., 2009) och 

efterlevnad inom vissa områden som står under kommunal förvaltning, såsom avfalls- 

och sophantering samt V/A (Tagesson, 2007; Haraldsson, 2016). Samtliga studier syftar 

till att ge en generell förståelse för redovisningsval och efterlevnad i offentlig sektor, 

något som även denna studie ämnar göra. Redovisningsval i svenska kommuner är ett 

relativt outforskat område, även om studier gällande redovisningsval i privat sektor i vissa 

avseenden kan användas för att argumentera för och förstå redovisningsval i offentlig 

sektor då samma teoretiska ansats med PAT och IT använts (Broberg, Collin, Tagesson, 

Axelsson & Schéle, 2011). 
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3 Institutionalia 

 I detta kapitel förklaras de lagar, regler och redovisningsprinciper som är väsentliga i 

förhållande till forskningsproblemet mer ingående. 

 

 

3.1 Lagar och normering 

Lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614) är en ramlagstiftning som är 

principbaserad och utfärdades år 1997. I propositionen till lagen uppges det att lagen 

bygger på Årsredovisningslagen och Bokföringslagen (Inrikesdepartementet, 1996). 

Inrikesdepartementet ansåg enligt propositionen att en ny lag behövdes då den tidigare 

modellen för redovisning i kommuner och landsting (kallad Kf/Lf 86) var frivillig och 

många kommuner redovisade negativa resultat. En större tydlighet efterfrågades i den 

kommunala redovisningen, samtidigt som Inrikesdepartementet ville öka jämförbarheten 

mellan kommuner genom att “skapa förutsättningar för en ytterligare samordning av 

redovisningsformerna och redovisningspraxis” (Inrikesdepartementet, 1996: 30). I 

propositionen uttrycktes vidare att ett nytt “oberoende organ bör bildas med uppgift att 

främja och utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting i enlighet med 

redovisningslagen” (Inrikesdepartementet, 1996: 2). Detta organ blev RKR som idag ger 

ut rekommendationer för upprätthållandet av god redovisningssed och som även ansvarar 

för utvecklandet av denna inom den kommunala redovisningen (Tagesson, 2007). 

 

3.2 Grundläggande principer inom kommunal redovisning 

Nedan redogörs för några av de grundläggande principerna inom kommunal redovisning 

samt för komponentredovisning. 
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3.2.1 God redovisningssed 

Lagen om Kommunal Redovisning (SFS 1997:614) trädde i kraft år 1998 och hänvisar 

till god redovisningssed. Att tillämpa god redovisningssed innebär att följa tillämplig 

lagtext samt RKR:s rekommendationer och föreskrifter (Regeringen, 2015). Lagtexten 

säger dock i 1 kap. 3 § 2 st, att avvikelser får göras från rekommendationer så länge 

“upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not” (SFS 1997:614).  

 

3.2.2 God ekonomisk hushållning 

Enligt 8 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 1991:900) ska kommunerna “ha en god 

ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 

andra juridiska personer”. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunernas 

ekonomi ska vara ordnad så att generationsprincipen uppfylls, det vill säga så att 

välfärden kan finansieras av den generation som konsumerar tjänsterna (SKL, 2015a). 

Vidare beskriver lagtexten att fullmäktige ansvarar för att sätta upp mål och riktlinjer för 

en god ekonomisk hushållning, där 8 kap. 5 § närmare förtydligar att fullmäktiges beslut 

avser mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten samt finansiella mål för 

ekonomin. I propositionen för Lagen om kommunal redovisning lades även ett förslag 

om ändring i Kommunallagen fram, vilket innefattade ett balanskrav hos kommunerna 

för att komma tillrätta med de negativa resultaten (Inrikesdepartementet, 1996). 

Balanskravet började gälla år 2000 (Finansdepartementet, 2004) och innebär enligt 8 kap. 

5a § att ett negativt resultat ska balanseras inom tre år. Sedan 2003 finns även möjlighet 

för kommunerna att reservera delar av ett överskott till en resultatutjämningsreserv i syfte 

att intäktsutjämna över en konjunkturcykel (SFS 1991:900). 

 

3.2.3 Bokföringsmässiga grunder 

Den kommunala redovisningen ska upprättas på bokföringsmässiga grunder enligt RKR:s 

(2011) konceptuella ramverk. Principen innebär att periodisering tillämpas så att “intäkter 

och kostnader hänförs till den period då prestationen levereras respektive resursen 

förbrukas” (RKR, 2011: 24). 
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3.2.4 Komponentredovisning 

RKR uttrycker i rekommendation 11.4 att “Förväntas skillnaden i förbrukningen av en 

materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången 

delas upp på dessa. Respektive komponent ska skrivas av separat.” (RKR, 2013: 5). 

Enligt 17:4 i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning och 

koncernredovisning (BFNAR 2012:1) så ska en materiell anläggningstillgång som har 

komponenter där “skillnaden i förbrukningen [...] [är; vår anm.] väsentlig” redovisas 

genom en uppdelning på dessa komponenter. Rekommendationerna från RKR och 

rekommendationerna från BFN gällande när komponentredovisning ska tillämpas är 

således i princip identiska. För noterade bolag som följer IFRS, och har tillämpat 

komponentredovisning en längre tid, konstateras det i IAS 16 pkt 43 att “varje del av en 

materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är betydande i förhållande 

till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde ska skrivas av separat” (FAR, 2014: 

426). Skillnaden mellan regelverken gällande när komponentredovisning ska tillämpas är 

därmed att BFN och RKR baserar bedömningen på förbrukning, medan bedömningen 

baseras på anskaffningsvärde enligt IFRS. 

 

I den vägledning som RKR tillhandahöll inför övergången till komponentredovisning 

anges att vägledningen är framåtorienterad i den bemärkelsen att det är värdet på 

tillgångarna vid ingången av räkenskapsåret 2014 som ligger till grund för fördelningen 

på komponenter (RKR, 2014a). Befintliga tillgångar vid ingången av räkenskapsåret 2014 

rekommenderar RKR vidare att kommunerna utvärderar utifrån bokfört värde samt 

kvarvarande nyttjandeperiod. Kommunerna ska därefter ta ställning till om tillgångarna 

ska delas upp i komponenter eller ej. Utifrån hur kommunerna väger nyttan mot den 

arbetsinsats som krävs kan en stegring av ambitionsnivån gällande komponentuppdelning 

ske efter hand. Det krävs dock att kommunerna lämnar upplysningar om hur långt de 

kommit i sitt arbete och hur man resonerat kring tillgångarnas nyttjandeperiod och värde. 

SKL (2015b) uppger att de tolkar en successiv implementering av komponentuppdelning 

som möjlig. Detta under förutsättning att kommunerna utrett och konstaterat att ett 
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utelämnande av komponentuppdelning för de undersökta tillgångarna inte resulterar i en 

väsentlig framtida resultatpåverkan. 
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4 Teori 

 Med hjälp av teorierna som argumenterades för i den vetenskapliga metoden formuleras 

och presenteras nedan hypoteser. Hypoteserna ämnar förklara kommunernas bemötande 

av kravet på komponentredovisning. I slutet av detta kapitel presenteras en översikt av 

samtliga hypoteser.  

 

 

4.1 Underliggande resultat 

SKL (2015b) menar att kommunens politiker spelar en stor roll för implementeringen av 

komponentredovisning då bland annat kommunens resultat påverkas. Vidare preciserar 

SKL att ett mer positivt resultat kortsiktigt kommer att uppvisas vid införandet av 

komponentredovisning till följd av att det som skulle kostnadsförts istället hamnar i 

balansräkningen. Ett högre underliggande resultat hävdar Donatella (2016) ökar 

förekomsten av samt graden av resultatstyrning. Anledningen till att förekomsten och 

graden av styrning ökar med ett högre underliggande resultat menar Donatella vidare 

beror på att kommunerna är benägna att jämna ut överskotten av politiska skäl. De 

politiska orsakerna bakom resultatstyrningen är dels att kunna uppvisa ett resultat som 

godtas av kommunens intressenter och dels skapandet av ett politiskt handlingsutrymme 

(Donatella, 2016). Med bakgrund i PAT kan beteendet som Donatella påvisar knytas an 

till vad Zimmerman (1977) kallar för att politikerna agerar för att maximera sin egennytta.  

 

Även Stalebrink (2007) visar på kommuners benägenhet att styra resultaten för att sänka 

eventuella överskott. Stalebrink menar att uppvisandet av ett högt resultat inte är önskvärt 

bland de styrande politikerna då detta signalerar att politikerna agerat oansvarigt. En 

konsekvens av ett för stort resultatmässigt överskott menar Stalebrink kan bli att 

kommuninvånarna anser att en för hög skatt har tagits ut. Med grund i argumentationen 

ovan, tillsammans med det tidigare antagandet att komponentredovisning medför 

minskade möjligheter för resultatstyrning, formuleras hypotesen: 
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H1a. Det finns ett negativt samband mellan underliggande resultat och tillämpning av 

komponentredovisning 

 

I hypotes 1a antar vi att kommuner som vill styra resultatet vid ett högt underliggande 

resultat inte kommer att implementera komponentredovisning. Tolkningsutrymmet i 

rekommendationen ger dock upphov till möjligheten att påverka de redovisade 

avskrivningskostnaderna genom att välja antal komponenter som en tillgång ska delas 

upp i, samt bestämma en kortare eller längre nyttjandeperiod för en komponent. Om en 

kommun har implementerat komponentredovisning men har incitament att uppvisa ett 

lägre underliggande resultat antar vi, med utgångspunkt i argumentationen för hypotes 

1a, att kommuner kommer att välja ett färre antal komponenter och/eller en kortare 

nyttjandeperiod för komponenterna. 

 

H1b. Det underliggande resultatet har ett negativt samband med antal komponenter 

 

H1c. Det underliggande resultatet har ett negativt samband med längden på bedömd 

nyttjandeperiod 

 

4.2 Finansiell styrka 

Kommuners finansiella styrka påverkar både vilken möjlighet kommuner har att efterleva 

reglering och de incitament som finns för efterlevnad. Den finansiella styrkan används 

även som oberoende variabel i många studier (Haraldsson & Tagesson, 2014; Tagesson, 

Klugman & Lindvall-Ekström, 2013; Haraldsson, 2016). En svag finansiell ställning 

riskerar att dra externa intressenters uppmärksamhet till kommunen och medför att 

kommunen i dessa fall försöker agera föredömligt i syfte att minska den negativa 

uppmärksamheten (jfr DiMaggio & Powell, 1983). Kommuner uppges vara mer benägna 

att följa reglering och normering när den finansiella styrkan är låg och den institutionella 

pressen från externa intressenter är hög (Carpenter & Feroz, 2001; Haraldsson, 2016). 



 

17 

 

Mizruchi och Fein (1999) beskriver hur relationen mellan en resursberoende organisation 

och en gruppering med inflytande ger upphov till en tvingande isomorfism. De svenska 

kommunernas främsta långivare är Kommuninvest och traditionella banker 

(Kommuninvest, 2015). En stor andel av kommunernas skuld utgörs även av 

pensionsskulder till nuvarande och tidigare anställda inom kommunerna (SKL, 2016). En 

låg finansiell styrka där belåning sker på befolkningens bekostnad innebär således 

begränsade möjligheter till både politiskt handlingsutrymme och reformutrymme. 

Skattebetalarna, kreditgivare och kommunalt anställda utövar således tvingande press på 

kommunerna, vilket medför att kommunerna i så stor utsträckning som möjligt antas vilja 

agera på ett ansvarsfullt och förtroendeingivande sätt. Kommuninvest (2015) uppger även 

att den kommunala låneskulden prognostiseras att fördubblas fram till år 2024 till följd 

av ökat investeringsbehov, varför den tvingande isomorfismen förväntas stärkas 

ytterligare.   

 

PAT stödjer vidare resonemanget kring att en svag finansiell ställning medför en ökad 

sannolikhet för implementering av reglering av komponentredovisning. Över tid medför 

komponentredovisning att ett mer stabilt resultat uppvisas (Tagesson, 2015). 

Komponentredovisning gynnar således långsiktig ekonomisk planering (jfr SKL, 2015b) 

då framtida kostnader tydliggörs. En tydligare bild över kommunernas framtida kostnader 

antas minska risken kreditgivare tar vid utlåning och ökar därmed kommunernas 

kreditvärdighet (jfr Jensen & Meckling, 1976). En ökad kreditvärdighet sänker 

kreditkostnader och borde vidare vara önskvärd hos kommuner med låg finansiell styrka 

och höga kreditkostnader. Med stöd från både IT och PAT formuleras hypotesen:  

 

H2a1. Det finns ett negativt samband mellan finansiell styrka och tillämpning av 

komponentredovisning 

 

Kommuner med låg finansiell styrka förväntas agera föredömligt i syfte att minska 

negativ uppmärksamhet (jfr DiMaggio & Powell, 1983) och tillgodose kraven från 

skattebetalare, pensionstagare och kreditgivare (jfr Mizruchi & Fein, 1999). Att efterleva 
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regleringen i så stor utsträckning som möjligt antas därför innebära att ett större antal 

komponenter redovisas. 

 

H2b1. Det finns ett negativt samband mellan finansiell styrka och antal redovisade 

komponenter 

 

Haraldsson och Tagesson (2014) argumenterar dock för ett samband mellan finansiell 

styrka och mängden tillgängliga resurser som tillåter implementering av ny reglering. I 

kommuner med hög finansiell styrka betraktas det således finnas tillräckliga resurser för 

att anskaffa den kompetens och de verktyg som krävs för att kunna implementera ny 

reglering. Vidare betraktas kommuner med låg finansiell styrka som mindre benägna att 

implementera ny reglering till följd av att resurser för själva implementeringen saknas (jfr 

Tagesson, Klugman & Lindvall-Ekström, 2013). Istället lägger svagare kommuner sina 

resurser på de områden som är essentiella för kommunernas huvudverksamhet. Då 

argumentationen kring den finansiella styrkans inverkan på efterlevnad går emot 

argumentationen för hypotes H2a1 uppstår därmed behovet av följande hypotes: 

 

H2a2. Det finns ett positivt samband mellan finansiell styrka och tillämpning av 

komponentredovisning 

 

I kommuner med hög finansiell styrka där resurser finns för att kunna implementera ny 

reglering (Haraldsson & Tagesson, 2014) förväntas även resurserna för att efterleva 

regleringen i högre utsträckning finnas. När kommunerna väger nyttan mot kostnaden för 

komponentindelning antas kommuner med hög finansiell styrka ha de resurser som krävs 

för att göra en mer omfattande komponentindelning av tillgångarna och därmed väga 

nyttan av komponentindelningen tyngre än kostnaden. Politiker förväntas vilja efterleva 

reglering i högre grad och vara öppna med detta i syfte att lyfta fram sin prestation samt 

kommunens välmående för att öka chanserna att bli omvalda (jfr Begoña-Giner, 1997).    
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H2b2. Det finns ett positivt samband mellan finansiell styrka och antal redovisade 

komponenter 

 

4.3 Revisionsbyrå  

Variabeln revisionsbyrå är vanligt förekommande i forskning inom den kommunala 

redovisningen (Collin m.fl., 2009; Falkman & Tagesson, 2008; Haraldsson & Tagesson, 

2014; Haraldsson, 2016). Revisionsbyråer har dock inte en lika viktig roll inom den 

kommunala sektorn som de har inom den privata sektorn, varför Tagesson och Eriksson 

(2011) menar att det är svårt att avgöra deras påverkan på den kommunala redovisningen. 

Cassel (2000) beskriver hur revisionsbyråer endast anlitas av kommuner i ett 

konsulterande syfte. Revisionsbyråerna biträder de förtroendevalda revisorerna, som ofta 

är politiker, med sakkunskap men skriver inte under revisionsberättelsen (Cassel, 2000). 

Revisionsbyråer kan därför, enligt Falkman och Tagesson (2008), utifrån institutionell 

teori ej utöva tvingande press på kommunerna men de kan däremot utöva normativ press 

som påverkar redovisningen. Falkman och Tagesson menar att utifrån den kompetens och 

expertis som byråerna besitter kan de anses vara legitima och kan således utöva den 

normativa pressen. Vidare beskrivs de metoder som byråerna använder sig av, vilka har 

inverkan på agerandet i den konsulterade kommunen, influeras av övriga klienter i 

revisionsbyråns portfölj. Revisionsbyråerna bedöms därmed överföra en viss kultur och 

vissa tillvägagångssätt mellan klienter och ett samband mellan anlitad revisionsbyrå och 

implementering av reglering förväntas därför existera. 

 

H3a. Anlitad revisionsbyrå har inverkan på huruvida kommuner tillämpar 

komponentredovisning eller ej 

 

På samma sätt som revisionsbyråer förväntas påverka implementeringen av ny reglering 

förväntas revisionsbyråerna ha inflytande över kommunernas redovisningsval. Broberg 

m.fl. (2011) menar att revisionsbyråer tenderar att ha preferenser gällande vissa 

redovisningsval. Det intellektuella kapitalet inom byråerna förklarar Broberg m.fl. 
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påverkas av kompetensen hos de anställda, som i sin tur enligt Haraldsson (2016) 

utvecklas och påverkas av rutiner, erfarenhet och värderingar inom byrån. I enlighet med 

Collin m.fl. (2009) och Haraldssons (2016) resonemang om att ett visst tillvägagångssätt 

inte på förhand går att tillskriva en viss byrå resulterar detta i två hypoteser med en mer 

allmän formulering, där:   

 

H3b. Anlitad revisionsbyrå påverkar antalet redovisade komponenter 

 

H3c. Anlitad revisionsbyrå påverkar bedömningen av en komponents nyttjandeperiod  

 

4.4 Kommunens storlek 

Falkman & Tagessons (2008) studie visade på ett signifikant samband mellan efterlevnad 

av reglering och antal invånare i en kommun. Större kommuner uppges dra mer 

uppmärksamhet till sig till följd av att fler invånare omfattas av kommunens tjänster och 

kommunens samhällspåverkan betraktas således som större (Watts & Zimmerman, 1990). 

Jensen och Payne (2005) hävdar att individens möjlighet att påverka kommunens 

verksamhet minskar ju större kommunen är, varför behovet av insyn och kontroll ökar. 

Haraldsson (2016) visar exempelvis hur större kommuner i högre grad efterlever 

normering och reglering i syfte att tillgodose invånarnas och övriga intressenters 

förväntningar. Zimmerman (1977) menar att behovet av information ökar när avståndet 

mellan invånare och politiker ökar, då informationsasymmetrin mellan agent och 

principal blir mer omfattande. Verksamheten inom stora kommuner beskrivs dock av 

Giroux och Shields (1993) som mer komplex än i mindre kommuner och medför större 

möjligheter att dölja både information och ekonomiska resultat. Däremot uppger Giroux 

och Shields att normgivare och lagstiftare har ett större intresse i stora kommuner och 

sätter således större press på dessa. Falkman och Tagesson (2008) hävdar även att media 

har ett högre intresse för större kommuner och de kan således orsaka negativ publicitet 

för kommunen, exempelvis genom att uppmärksamma redovisning som avviker från 

gällande normering.  
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Utifrån IT argumenterar Falkman och Tagesson (2008) vidare att revisionsbyråer och 

redovisare i den kommunala miljön utövar normativ press. Större kommuner uppges ha 

ett större antal redovisare som besitter professionell kompetens och anses därför ha bättre 

möjligheter att stifta villkor och regler för sin profession. Den tvingande pressen i 

kommunal sektor utövas bland annat av RKR och Regeringen, i egenskap av normgivare 

och lagstiftare. Collin m.fl. (2009) menar att den tvingande pressen förstärks av 

revisionsbyråer och redovisare till följd av att de önskar upprätthålla yrkets 

professionalism och således värnar de om efterlevnad av reglering. Collin m.fl. menar 

visserligen att mindre organisationer tenderar att imitera större organisationer i syfte att 

framstå som mer legitima, vilket minskar både den normativa och tvingande pressen. I 

likhet med Collin m.fl. anser vi dock att det imiterande beteendet har begränsad inverkan 

på storlekens betydelse i sammanhanget och formulerar därför hypotesen:  

 

H4a. Det finns ett positivt samband mellan kommunens storlek och tillämpning av 

komponentredovisning 

 

Då större kommuner i högre grad är utsatta för granskning av media, normgivare, 

invånare och övriga intressenter förväntas de efterleva reglering i större utsträckning än 

mindre kommuner (Haraldsson, 2016; Giroux & Shields, 1993; Falkman & Tagesson, 

2008). Stora kommuner förväntas vara mer ambitiösa än mindre kommuner i sin 

efterlevnad av regleringen och därmed redovisa ett större antal komponenter till följd av 

en mer avancerad komponentindelning. De antas därför betrakta arbetsinsatsen och 

kostnaden för att redovisa fler komponenter som rimlig i förhållande till den negativa 

publicitet som de annars riskerar att utsättas för. Som tidigare nämnts förväntas även 

redovisare och revisionsbyråer inom dessa kommuner bidra till att regelverken efterlevs 

i så stor utsträckning som möjligt (jfr Collin m.fl., 2009), vilket leder fram till hypotesen 

att: 
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H4b. Det finns ett positivt samband mellan kommunens storlek och antal redovisade 

komponenter 

 

4.5 Skattebas 

Antalet invånare i de svenska kommunerna skiljer sig kraftigt åt, likaså 

inkomstfördelningen (Tagesson, Klugman & Lindvall-Ekström, 2013). Fler faktorer än 

kommunens storlek kan därför vara viktiga för att förklara redovisningsval. Jensen och 

Payne (2005) menar att höginkomsttagare är mer intresserade av kommunens 

beslutsfattande och intresserar sig mer för kommunens verksamhet och resursanvändning. 

En hög inkomst anses vara förknippad med en hög utbildningsnivå och en större 

resursmedvetenhet (Haraldsson och Tagesson, 2014). Verba, Schlozman, Brady och Nie 

(1993) visar att kommuner med ett större antal höginkomsttagare har ett högre 

valdeltagande, och höginkomsttagare sätter enligt Haraldsson (2016) större press på 

politikerna. Haraldsson beskriver vidare hur höginkomsttagare förväntar sig en bättre 

service till följd av det höga skatteuttaget och att de dessutom kräver mer information 

kring hur skattemedlen används. Kommuner med en större andel höginkomsttagare 

förväntas därför efterleva reglering i så stor utsträckning som möjligt till följd av intresset 

och kraven på information från invånarna.    

 

H5a. Det finns ett positivt samband mellan skattebas och tillämpning av 

komponentredovisning 

 

H5b. Det finns ett positivt samband mellan en kommuns skattebas och antalet redovisade 

komponenter 

 

4.6 Statliga bidrag 

Sveriges kommuner omfattas av ett ekonomiskt utjämningssystem som togs i bruk för att 

landets invånare ska kunna ta del av ett liknande serviceutbud i alla kommuner, och att 
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detta inte ska påverkas av kommunens skattebas eller strukturella kostnadsskillnader 

(Finansdepartementet & SKL, 2008). Systemet innefattar enligt Finansdepartementet och 

SKL bland annat intäktsutjämning och kostnadsutjämning, vilket kortfattat innebär att 

kommuner som har en högre skattebas eller lägre kostnader än genomsnittet betalar 

avgifter för att bistå kommuner med lägre skattebas eller högre kostnader. Variabeln 

Statliga bidrag är en spegling av variabeln Skattebas, då de mottagna statliga bidragen i 

viss mån motsvarar de skatteintäkter som saknas till följd av en lägre skattebas. 

Variablerna skiljer sig dock åt i den mening att skattebas är kopplat till enskilda individers 

styrka och statliga bidrag är kopplat till organisationens styrka (Tagesson, Klugman & 

Lindvall-Ekström, 2013). 

 

Enligt den institutionella teorin är organisationers resursmobilisering beroende av att 

organisationerna agerar på ett sätt som betraktas som legitimt av övriga aktörer (Meyer 

& Rowan, 1977). Meyer och Rowan menar vidare att alla aktörer inom den institutionella 

miljön förväntas agera på ett ansvarsfullt och inom miljön accepterat sätt, samtidigt som 

de dessutom förväntas kunna redogöra för sitt agerande. Carpenter och Feroz (2001) 

belyser att kommuner vars verksamhet är beroende av extern finansiering i större 

utsträckning tenderar att implementera ny reglering, samtidigt som Falkman och 

Tagesson (2008) argumenterar för att politikerna har ett personligt intresse i att säkra 

kommunens fortsatta överlevnad. Politikerna uppges vidare vara nödgade att agera 

tillmötesgående för att säkra framtida resurser, i synnerhet när det gäller statliga bidrag. 

Staten, som utövare av institutionell tvingande press i egenskap av kreditgivare, är i detta 

fall även utgivare av de lagar som reglerar redovisningen. Med utgångspunkt i 

institutionell teori formuleras hypotesen: 

 

H6a. Det finns ett positivt samband mellan storlek på mottaget statligt bidrag och 

tillämpning av komponentredovisning  

 

Tagesson, Klugman och Lindvall-Ekström (2013) uppger att kommuner som mottar 

statliga bidrag förväntas vilja signalera legitimitet och rättfärdiga mottagandet av 
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bidragen inför både staten och de kommuner som resurserna omfördelats från. Mottagare 

av statliga bidrag antas således vilja efterleva reglering i så hög grad som möjligt. 

 

H6b. Det finns ett positivt samband mellan storlek på mottaget statligt bidrag och antal 

redovisade komponenter  

 

4.7 Politisk konkurrens 

Enligt PAT spelar politikernas egenintressen en viktig roll vid implementering av ny 

redovisningsreglering (Oliver, 1991). Att uppvisa ett agerande som signalerar ekonomiskt 

ansvarstagande menar Donatella (2016) vidare är viktigt för de politiker vars mål är att 

bli omvalda för nästa mandatperiod. Utifrån politikernas egenintressen vid 

implementering av ny redovisningsreglering visar Haraldsson (2016) på hur konkurrens 

mellan minoritets- och majoritetspartier i kommunerna vid ett minoritetsstyre kan 

påverka politikernas agerande. Konkurrensen medför att politikerna vill föregå med så 

gott exempel som möjligt för att vinna röster i nästa val (Baber, 1983) och de antas således 

implementera och efterleva ny reglering i så stor utsträckning som möjligt. Stigler (1971) 

belyser dessutom att oppositionspartierna utsätter de styrande partierna för granskning i 

syfte att hitta brister, vilket skapar ytterligare incitament för de styrande partierna att 

efterleva regleringen. Vidare menar Baber (1983) att incitamenten att uppvisa ett 

exemplariskt beteende ökar i takt med att den politiska konkurrensen ökar. 

 

H7a. Det finns ett positivt samband mellan graden av politisk konkurrens och tillämpning 

av komponentredovisning 

 

H7b. Det finns ett positivt samband mellan graden av politisk konkurrens och antalet 

redovisade komponenter 
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Tabell 1. Översikt av hypoteser samt förväntad riktning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komponent-

redovisar 

     Antal 

komponenter 

   Nyttjandeperiod 

 

1. Underliggande resultat 

 

 

H1a 

 

- 

  

H1b 

 

- 

  

H1c 

 

- 

2.1 Finansiell styrka 

 

H2a1 -  H2b1 -    

2.2. Finansiell styrka 

 

H2a2 +  H2b2 +    

3. Revisionsbyrå 

 

H3a ?  H3b ?  H3c ? 

4. Kommunens storlek 

 

H4a +  H4b +    

5. Skattebas 

 

H5a +  H5b +    

6. Statliga bidrag 

 

H6a +  H6b +    

7. Politisk konkurrens  H7a +  H7b +    
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5 Empirisk metod  

 I den empiriska metoden redogörs för hur vi har valt att utforma vår studie samt hur 

datainsamlingen har gått till. En diskussion förs kring urval och bortfall innan vi slutligen 

beskriver hur våra variabler har operationaliserats. 

 

 

5.1 Undersökningsmetod 

Då syftet med studien var att utforska hur kommuner har hanterat det nya explicita kravet 

på komponentredovisning och förklara skillnader i uppskattningar och bedömningar 

avseende komponentindelning samt nyttjandeperioder utgick vi från en deduktiv metod. 

Utifrån PAT och IT studerade vi tidigare forskning för att hitta ett antal mätbara variabler 

som kan förklara de skillnader vi ville undersöka, där variablerna resulterade i 18 

hypoteser. För att besvara hypoteserna kvantifierades och standardiserades insamlade 

data. Den deduktiva metoden och en förklarande ansats förknippas ofta med en kvantitativ 

metod (Bryman & Bell, 2013), vilken är den metod som denna studie huvudsakligen har 

utgått från. Bryman och Bell (2013) menar att en kvantitativ metod är användbar för att 

förklara förhållanden och omständigheter som föreligger för en hel population genom en 

objektiv återspegling av verkligheten. På grund av studiens tidsbegränsning togs beslutet 

att avgränsa studiens omfattning till att endast inkludera kommunernas 

komponentredovisning av gator och vägar. Anledningen till att området gator och vägar 

bedömdes utgöra ett relevant underlag för studien berodde på att komponentredovisning 

inte tidigare tillämpats för dessa tillgångar. Således saknas praxis inom området (jfr SKL, 

2015b), vilket innebär att effekten av implementeringen av ny reglering antogs skilja sig 

jämfört med tillgångar där komponentredovisning sedan tidigare tillämpas inom den 

privata sektorn, exempelvis fastigheter. 

 

Vi valde att använda oss av en tvärsnittsdesign, vilket innebär att data samlades in från 

kommuner avseende år 2016 för att studera samband (jfr Bryman & Bell, 2013). 
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Nackdelen med att använda en tvärsnittsdesign är enligt Bryman och Bell (2013) att den 

interna validiteten riskerar att bli låg, då det är svårt att konstatera kausala samband när 

datamaterialet samlas in för endast en tidpunkt. För att öka studiens validitet försökte vi 

därför att operationalisera variablerna på ett sådant sätt att den teoretiska och 

operationella definitionen av begreppen stämde överens i så stor utsträckning det var 

möjligt (jfr Eliasson, 2010). Begreppen operationaliserades vidare på ett sådant sätt att de 

resulterade i mätbara och relevanta indikatorer (jfr Eliasson, 2010). Donatella, Haraldsson 

och Tagesson (2017) belyser dock hur en studies validitet kan påverkas av särskilda 

händelser som endast inträffar under det studerade året. Under år 2016 belastades de 

svenska kommunerna i stor omfattning av flyktingkrisen och resultaten för många 

kommuner innehåller således ökade kostnader för flyktingmottagandet. Dessa 

förutsättningar förmodas ha gett upphov till en något missvisande bild av kommunernas 

ekonomiska situation och kan därför ha påverkat några av de oberoende variablerna, och 

därmed utfallet av studiens resultat. Ytterligare en nackdel med att använda data för år 

2016 var att vissa kommuner inte färdigställt sina räkenskaper vid tidpunkten för 

datainsamlingen. Vi valde dock att använda data för år 2016 då vi ville få en så aktuell 

bild av hur långt kommunerna kommit i sin implementering av komponentredovisning 

som möjligt. Eftersom flera av våra hypoteser var beroende av kommunernas räkenskaper 

och komponentredovisningens inverkan på dessa var 2016 det senaste året som var 

möjligt att analysera. 

 

5.2 Datainsamling 

I studien användes både primärdata och sekundärdata. Primärdata i kvantitativa studier 

med tvärsnittsdesign insamlas vanligen genom enkäter eller strukturerade intervjuer 

(Bryman & Bell, 2013). Vår primärdata samlades in genom enkäter, då enkäter vidare 

beskrivs som ett mer resurs- och tidseffektivt sätt att samla in data på än intervjuer. 

Roberts (1999) menar att enkäter är lämpliga när en studie syftar till att generalisera 

resultatet till en hel population, men att andra insamlingsmetoder tillåter ett större djup i 

datamaterialet. Vidare påstår Roberts att detta djup inte går att nå med enkäter i och med 

att frågorna är tydligt strukturerade och att tolkningsutrymme normalt saknas. Roberts 
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hävdar dock att enkäten som metod kan ge tillförlitliga och trovärdiga mått förutsatt att 

den är uppbyggd på rätt sätt och att den har sin grund i studiens teori.  

 

Bryman och Bell (2013) belyser att enkäter kan ge upphov till problem vid besvarande 

av frågor som ställs då det saknas möjlighet för respondenten att ställa frågor kring 

tolkning och innebörd. Frågorna i enkäten måste vara utformade på ett sådant sätt så att 

respondenten kan förstå och besvara frågan, samtidigt som svaren ska resultera i 

användbara data som kan analyseras (Eliasson, 2010). För att minimera förekomsten av 

dessa problem utförde vi en pilotstudie. Pilotstudier är hjälpsamma för att kunna avgöra 

om en enkäts frågor och instruktioner är tillräckligt välformulerade för att respondenten 

ska kunna besvara enkäten (Bryman & Bell, 2013). I pilotstudien valde vi att ta hjälp av 

och diskutera enkätens utformning med en ekonom på Linköpings kommun. Syftet med 

att rådfråga denna person var att utforma en enkät som innehöll en lämplig mängd frågor 

som dessutom var lättbegripliga (jfr Jacobsen, 2002). Innan mötet tog vi fram ett utkast 

till enkäten som vi bad ekonomen att granska, och efter mötet reviderades vissa detaljer i 

enkäten som ekonomen lämnat synpunkter på. Vid besöket diskuterade vi även 

ekonomens syn på arbetet med komponentredovisning för att få en bättre förståelse för 

ämnet och därmed kunna utforma en bättre enkät. 

 

För att reducera antalet frågor i enkäten använde vi även sekundära datakällor i de fall där 

det var möjligt. De sekundära källorna som vi använde var Statistiska Centralbyråns 

(SCB) databas, Valmyndighetens hemsida, SKL:s hemsida och publikationer samt 

kommunernas årsredovisningar och hemsidor. Studiens reliabilitet förväntas inte ha 

påverkats negativt av användandet av sekundärkällor då informationen distribuerats av 

kommuner och myndigheter. SCB:s data innehöll komplett data för alla kommuner, vilket 

anses ha påverkat studiens reliabilitet positivt då all data beräknats och inhämtats på 

samma sätt.  

 

Enkäterna distribuerades till kommunerna via post tillsammans med ett följebrev och ett 

förfrankerat svarskuvert. Kuverten för utskicket samt svarskuverten tillhandahölls av 
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RKR. Breven adresserades med texten “Till ansvarig för gator och vägar” följt av 

kommunens generella postadress. Anledningen till denna adressering var att öka 

sannolikheten att brevet hamnade hos rätt person direkt. Följebrevet som skickades ut 

tillsammans med enkäten utformades i enlighet med Ejlertssons (2014) rekommendation. 

Således utformades brevet på ett sätt som syftade till att ge mottagaren en positiv bild av 

studien och dess syfte och därigenom uppmuntra ett deltagande. Det framgick tydligt att 

deltagandet var frivilligt. Vidare sattes, utifrån Ejlertssons rekommendation, ett sista 

svarsdatum cirka sju arbetsdagar efter brevets utskick för att minska risken för att enkäten 

skulle bli liggandes hos respondenten och glömmas bort. Enkäten finns bifogad i bilaga 

4. 

 

Då vi vid vårt första utskick fick ett antal svar via mail från kommunerna trots det 

bifogade svarskuvertet valde vi att skicka ut påminnelserna digitalt. Ett digitalt utskick 

har fångat upp de kommuner där det postala utskicket inte kommit fram och de kommuner 

som föredrar att kommunicera via mail. Fördelen med det digitala utskicket är att 

kommunernas svar inte kräver ett antal dagar för att nå fram, vilket det gör med 

postgången. I mailutskicket bifogades enkäten i tre format, som bifogad PDF- och Word-

fil samt genom en länk till enkäten i molnlagring, för att underlätta besvarandet av enkäten 

för kommunerna.  

 

5.3 Statistisk metod 

Nedan redogör vi för de statistiska metoder som har använts för att testa studiens 

hypoteser. 

 

5.3.1 Logistisk regression 

Den beroende variabeln Komponentredovisning är dikotom då denna endast kan anta två 

värden, Ja eller Nej (jfr Eliasson, 2010). När en dikotom variabel ska analyseras passar 

en logistisk regression, då denna antar att den beroende variabeln endast kan anta värdena 

0 eller 1 (Djurfeldt & Barmark, 2009). Vidare beskriver Djurfeldt och Barmark hur en 
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logistisk regression inte förutsätter att de oberoende variablerna är normalfördelade. 

Tidigare forskning inom den kommunala sektorn där logistisk regression har tillämpats 

är exempelvis i en studie gällande val av regelverk i kommunalt ägda bolag (Collin m.fl., 

2009) och i en studie avseende efterlevnad av reglering (Haraldsson, 2016). 

 

Den logistiska regressionen visar hur en enhetsförändring i de oberoende variablerna 

påverkar de naturligt logaritmerade oddsen för att den beroende variabeln ska bli 1, då 

genom β-koefficientens värde. Djurfeldt och Barmark (2009: 127) beskriver vidare hur 

oddset för att den beroende variabeln ska bli 1 “definieras som sannolikheten för en 

händelse dividerad med dess motsats”. Formeln för oddset är därmed p/(1-p). Detta odds 

logaritmeras med den naturliga logaritmen för att få fram logiten, vilken är regressionens 

beroende variabel. Logiten kan anta vilket värde som helst mellan minus oändligheten 

och oändligheten (ibid). 

 

I vår studie visar därmed de oberoende variablernas regressionskoefficient hur en 

enhetsförändring påverkar de naturligt logaritmerade oddsen för att en kommun 

komponentredovisar. En negativ koefficient innebär därmed att oddsen för att en kommun 

komponentredovisar minskar och en positiv koefficient att oddsen ökar.  

 

5.3.2 Multipel linjär regression 

En multipel linjär regressionsanalys genomfördes för de två beroende variablerna Antal 

komponenter och Nyttjandeperiod då dessa är kontinuerliga kvotvariabler (jfr Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2012). Styrkan hos en multipel regressionsanalys är att både binära 

dummyvariabler och kontinuerliga variabler kan användas som oberoende variabler i 

regressionsmodellen för att tillsammans förklara den beroende variabeln (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Metoden kräver dock att de oberoende variablerna är normalfördelade 

och att det inte föreligger någon samvariation, multikollinearitet, mellan variablerna 

(ibid.). Multipel linjär regression är vidare en vanligt förekommande statistisk metod vid 

forskning inom den kommunala sektorn (Donatella, 2016; Falkman & Tagesson, 2008; 
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Haraldsson, 2016; Haraldsson & Tagesson, 2013; Tagesson, Klugman & Ekström, 2013; 

Stalebrink, 2007). 

 

Till skillnad från den logistiska regressionen visar regressionskoefficienten i den multipla 

regressionen hur en enhetsförändring i den oberoende variabeln x påverkar den beroende 

variabeln y (Djurfeldt & Barmark, 2009). Dock ska regressionskoefficienten för 

dummyvariabler tolkas som “hur mycket högre det förväntade värdet på y är för dem som 

är kodade 1 jämfört med dem som är kodade 0” (Djurfeldt & Barmark, 2009: 111).  

 

5.4 Urval och bortfall 

Studiens urval omfattade samtliga av Sveriges kommuner och därmed genomfördes en 

totalundersökning (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Region Gotland uteslöts 

dock ur urvalet på grund av att kommun och landsting är sammanslagna (Region Gotland, 

2017) och var därför inte jämförbar med övriga kommuner. Då populationen var relativt 

liten, 289 kommuner, ansågs tid och resurser för att inkludera samtliga kommuner i 

urvalet som tillräckliga. Att inkludera samtliga kommuner ansågs även ha speglat 

verkligheten bättre och därmed ha gett insamlade data större reliabilitet. Efter utskicket 

av enkäterna erhölls svar från fyra kommuner som uppgav att de ej förvaltar några gator 

eller vägar, varför även dessa kommuner exkluderades ur datamaterialet. Populationen av 

kommuner som var relevanta för studien reducerades därmed till 285 stycken. 

 

Jacobsen (2002) menar att enkätens utformning påverkar studiens svarsfrekvens och att 

komplicerade frågor samt ett stort antal frågor ökar bortfallet. Utformningen av enkäten 

gjordes därför i samråd med en ekonom på Linköpings kommun för att reducera bortfallet 

i största möjliga mån. De kommuner som meddelade att de inte kunde besvara enkäten 

uppgav tidsbrist, policy gällande studiedeltagande eller att ansvarig för gator och vägar i 

kommunen inte innehaft tjänsten tillräckligt länge som orsaker. Enkätens utformning kan 

dock ha varit bidragande till att ett svarsbortfall skett. Enkäten innefattade bland annat 

frågor som rörde bokförda värden, underhålls- och avskrivningskostnader samt en matris 
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där komponentindelningen och bokförda värden på komponenterna skulle fyllas i. Flera 

kommuner kontaktade oss, alternativt lämnade en kommentar på den ifyllda enkäten, 

gällande svårigheter att ta fram de efterfrågade siffrorna samt tolkningsproblematik av 

begreppet underhållskostnader. Ett antal kommuner valde dessutom att bifoga utdrag ur 

sitt anläggningsregister istället för att fylla i matrisen, vilket indikerar att denna del i 

enkäten uppfattades som komplicerad. Vi kunde i samtliga fall identifiera antalet 

redovisade komponenter för dessa kommuner, vilket var matrisens syfte. Vi gick dock 

miste om de bokförda värdena på respektive komponent i dessa fall. Vidare saknades 

uppgifter om de bokförda värdena även i många fall där matrisen var korrekt ifylld 

avseende komponentindelningen. Många kommuner valde dessutom att inte besvara 

frågorna gällande totalt bokfört värde för kommunens gator och vägar samt avskrivnings- 

och underhållskostnader för dessa. Således ansågs denna data vara alltför ofullständig för 

att kunna ligga till grund för någon typ av analys. Den typ av analys som skulle ha 

genomförts var dock inte tänkt att besvara någon hypotes, utan skulle endast ha använts 

som underlag för diskussion varför detta databortfall inte antogs påverka studiens kvalitet 

nämnvärt. 

 

Genom det postala utskicket fick vi in 59 svar och via mail 32 svar, vilket innebar totalt 

91 svar. Dock kunde vi för vissa av de kommuner som inte besvarat enkäten ändå besvara 

frågan gällande komponentredovisning av gator och vägar via kommunernas 

årsredovisningar. De flesta årsredovisningar tydliggjorde huruvida gator och vägar 

komponentredovisades. I de fall där det inte tydligt framgick ringde vi till kommunerna 

och frågade om huruvida de komponentredovisade gator och vägar samt vilket år detta 

implementerades. Genom studerandet av årsredovisningar samt kontakten med 

kommunerna genererades 128 ytterligare svar, vilket innebar en total svarsfrekvens på 

76,8% (219/285) för variabeln Komponentredovisning. Avsaknaden av enkätsvar innebar 

dock att vi inte kunde samla in data kring de resterande två beroende variablerna Antal 

komponenter och Nyttjandeperiod samt beskrivande statistik för dessa kommuner. 

 

En viss problematik gällande data som skulle samlas in via årsredovisningar uppstod då 

kommunfullmäktige i vissa kommuner inte godkänner årsredovisningen förrän tidigast i 
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slutet på maj. I dessa fall kontaktade vi kommunerna för att försöka erhålla informationen 

direkt från kommunen. Det fanns risker kopplade till att använda denna data som ännu 

inte fastställts då fullmäktige kunde besluta om en ändring av de aktuella uppgifterna. Vi 

valde att använda oss av dessa uppgifter trots att studiens validitet kan ha blivit lidande 

av detta. Därför bör analysen av dessa variabler studeras med viss försiktighet, även om 

ändringar av årsredovisningar innan de antagits av kommunfullmäktige observerats vara 

relativt sällsynta. Av de 91 enkätsvar vi fick in avsåg sex stycken svar kommuner där 

årsredovisningarna av olika skäl inte gick att få tag på, vilket innebar att vi endast hade 

fullständiga data för de oberoende variablerna för 213 kommuner. Det slutgiltiga 

bortfallet blev således 25,3% (72/285) och den användbara svarsfrekvensen 74,7% 

(213/285). 

 

Tabell 2. Översikt av bortfall 
Variabel Medelvärde Standardavvikelse N 

 

Antal invånare 

   

Bortfall 22 321 28 485 72 

Svar 38 799 80 786 213 

Ej signifikant (p=0,097)  

    

Skattebas    

Bortfall 268 875 29 323 72 

Svar 275 663 38 502 213 

Ej signifikant (p=0,135)  

    

Statligt bidrag    

Bortfall 161 423 102 146 251 648 72 

Svar 241 545 798 477 470 852 213 

Ej signifikant (p=0,053)    

    

Politisk konkurrens a    

Bortfall 0,33 0,475 72 

Svar 0,31 0,462 213 

Ej signifikant (p=0,756)  

    

Politisk konkurrens b    

Bortfall 0,2165 0,0416 72 

Svar 0,2174 0,0395 213 

Ej signifikant (p=0,326) 

 

 

En bortfallsanalys innehållandes en univariat analys samt en logistisk regression gjordes 

för de variabler där vi hade fullständiga data för att se om bortfallet var slumpmässigt. Vi 

utgick från erhållna svar på huruvida kommunerna komponentredovisade eller inte då 

variablerna Antal komponenter samt Nyttjandeperiod bara är relevanta för de kommuner 
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som tillämpar komponentredovisning. Till den logistiska regressionen skapades en ny 

dummyvariabel där alla bortfall kodades som 1 och alla erhållna svar som 0. Tabell 2 

visar att ingen av de oberoende variablerna har ett signifikant samband med bortfallet. 

Det innebär att på 5% signifikansnivå kan bortfallet betraktas som slumpmässigt. 

 

5.5 Operationalisering 

I detta stycke redogör vi för hur vi har operationaliserat våra beroende och oberoende 

variabler. En sammanställning över samtliga variabler finns i slutet av detta avsnitt. 

 

5.5.1 Beroende variabler 

5.5.1.1 Komponentredovisning 

Den första och mest grundläggande beroende variabeln är dikotom (jfr Eliasson, 2010) 

och avsåg att mäta huruvida kommuner komponentredovisar eller ej. Enkäterna som 

skickades ut till kommunerna innehöll frågan “Tillämpar er kommun 

komponentredovisning av gator och vägar?” med “Ja” och “Nej” som enda möjliga 

svarsalternativ. I de fall där svar på enkäten ej erhölls av en kommun studerade vi 

kommunens årsredovisning för att besvara frågan. Om det i årsredovisningen inte fanns 

specificerat att kommunen komponentredovisar gator och vägar kontaktade vi kommunen 

via telefon för att få svar på detta. När kommuner inte komponentredovisar upplyser de i 

de flesta fall om detta i årsredovisningen, medan kommuner som komponentredovisar 

inte alltid upplyser om vilka tillgångar som är föremål för komponentindelning. Således 

riskerade vi att äventyra målet att återge en så objektiv bild som möjligt om vi endast 

hade inkluderat kommuner som inte komponentredovisar samtidigt som kommuner som 

inte upplyst om vilka tillgångsslag som delats in i komponenter hade utelämnats.   

 

Om en kommun komponentredovisar kodas det som dummyvariabel 1 och om en 

kommun inte komponentredovisar kodas det som dummyvariabel 0. 
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5.5.1.2 Antal komponenter 

I enkäten som skickades ut till kommunerna fanns en matris där kommunerna fick 

specificera hur de kategoriserat gator och vägar, samt antalet komponenter som varje 

kategori var uppdelad i. Genom att inte inkludera antalet tillgångar, det vill säga gator 

och vägar, per kategori eliminerade vi den effekt som en kommuns ytmässiga storlek eller 

geografiska läge annars hade haft. Detta innebär att vi ur matrisen enbart fick fram hur 

avancerad och omfattande komponentindelningen av gator och vägar i varje kommun var 

vid tidpunkten för datainsamlingen. Variabeln är en kvotvariabel (Eliasson, 2010) då 

denna går att mäta i termer av exempelvis ‘dubbelt så många komponenter’. Antalet 

komponenter som kommunerna uppgav att kommunens gator och vägar var indelade i 

under respektive kategori summerades ihop och utgjorde underlaget för den beroende 

variabeln. Att operationalisera variabeln som det totala antalet komponenter utgör vår 

huvudsakliga operationalisering, men variabeln har även operationaliserats på ytterligare 

två sätt för att öka validiteten. Utöver att studera det totala antalet komponenter som 

kommunernas gator och vägar delats in i ville vi undersöka omfattningen av 

kommunernas komponentindelning. Således operationaliserades variabeln även genom 

antalet kategorier som gator och vägar delats in i samt genom det högsta antalet 

komponenter som observerats inom en kategori. 

 

5.5.1.3 Nyttjandeperiod 

För den beroende variabeln nyttjandeperiod ville vi studera skillnader i bedömd 

nyttjandeperiod mellan kommunerna. I enkätens matris fick kommunerna fylla i 

nyttjandeperioden för varje komponent i respektive kategori. Vi valde därefter att jämföra 

nyttjandeperioden för kommunernas slitlager på lokalgator/villagator. Många kommuner 

hade kategoriserat denna typ av gata samtidigt som det i SKL:s (2015b) vägledning finns 

rekommendationer kring denna kategorisering. Denna typ av gata utsätts för mindre 

belastning än exempelvis huvudgator och bör därför ha en längre nyttjandeperiod. 

Nyttjandeperiodens längd är relevant för att kunna avgöra hur kommunerna valde att 

belasta årets resultat. I de fall där kommunerna inte kategoriserat gator och vägar använde 

vi den nyttjandeperiod för slitlagret som användes för samtliga gator och vägar. 
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5.5.2 Oberoende variabler 

5.5.2.1 Underliggande resultat 

Då vi utifrån resultatstyrningsincitament ville förklara de beroende variablerna var det 

nödvändigt att studera det underliggande resultatet. Gator och vägar utgör en relativt liten 

andel av kommunernas totala tillgångar, varför det underliggande resultatet istället 

rensades för andra specifika periodiseringar som har större påverkan på resultatet än 

kostnader för avskrivningar och underhåll av gator och vägar. Resultatet som 

kommunerna angav i sina årsredovisningar var inte användbart då periodiseringarna var 

inkluderade i resultatet, varför det angivna resultatet behövde rensas från dessa 

(Donatella, 2016). De specifika periodiseringarna avsåg ej pensionsrelaterade 

avsättningar, partiell inlösen av pensionsförpliktelser intjänade före år 1998, 

nedskrivningar samt utrangeringar av materiella och finansiella anläggningstillgångar 

samt bidrag till investeringar i statlig infrastruktur. Dessa poster innefattar ett visst 

bedömningsutrymme, där periodiseringen av samt storleken på posten kan användas i ett 

resultatstyrande syfte.  

 

Donatella (2016) beskriver att redovisningen av en avsättning kräver att det finns en 

befintlig förpliktelse, och då förpliktelsen är osäker till förfallodatum eller belopp finns 

det vissa möjligheter att påverka det avsatta beloppet. Vidare menar Donatella att en 

partiell inlösen av pensionsförpliktelser hos kommuner som använder sig av 

blandmodellen medför en möjlighet att tidigarelägga kostnader. Blandmodellen innebär 

att pensionsförpliktelserna som redovisats inom linjen normalt sett redovisas som en 

kostnad när de utbetalas. Vid partiell inlösen försäkras ett visst belopp av 

pensionsförpliktelsen och kostnadsförs det år försäkringen tecknas, istället för vid 

utbetalningen. Även vid nedskrivningar och utrangeringar av materiella och finansiella 

anläggningstillgångar menar Donatella att kommunerna har möjlighet att påverka vilken 

period kostnadsföringen av dessa poster ska belasta. De finansiella 

anläggningstillgångarna omfattar i detta fall endast kommunernas aktieinnehav i 

kommunala bolag, i vilka Donatella menar att kommunerna har inflytande och därmed 

kan påverka värderingen av aktierna. Slutligen kan bidrag till statlig infrastruktur 

redovisas på flera sätt. Kommunerna kan välja att kostnadsföra bidraget direkt, alternativt 
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aktivera bidraget som en tillgång med årliga upplösningar i upp till 25 år (RKR, 2009) 

vilket ger möjligheter till resultatplanering.  

 

Resultatet rensades även från realisationsvinster då dessa enligt Donatella, Haraldsson 

och Tagesson (2017) inte är tillåtna att inkludera i balanskravsresultatet. Donatella (2016) 

belyser hur det underliggande resultatet måste göras jämförbart mellan kommuner. Vi 

följde därför Donatellas tillvägagångssätt och satte det justerade resultatet i relation till 

varje kommuns skatteintäkter och nettot av statsbidrag och utjämning. Siffrorna hämtades 

från kommunernas årsredovisningar, förutom i de fall där kommunerna använde sig av 

fullfonderingsmodellen för redovisning av pensionsskulden. Resultaten i 

årsredovisningarna är inte jämförbara mellan kommunerna som använder sig av bland- 

respektive fullfonderingsmodellen, varför resultatet för kommuner som använde sig av 

fullfonderingsmodellen istället hämtades från SCB. Samtliga kommuner rapporterar in 

sina resultat till SCB utifrån blandmodellen.  

 

Måttet för underliggande resultat har dock brister i och med studiens tvärsnittsdesign. 

Data är insamlat för en tidpunkt och gäller endast för det underliggande resultatet år 2016. 

Som tidigare nämnts i avsnitt 5.1 kan specifika händelser under året ha påverkat 

kommunernas resultat. Vi kan heller inte uttala oss om sambandet mellan det 

underliggande resultatet och en eventuell implementering av komponentredovisning för 

tidigare år. Underliggande resultat har därmed beräknats som: 

 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 =  

Årets resultat +  Avsättningar (förutom pensionsavsättningar)  +

 Partiell inlösen av pensionsförpliktelser (som redovisas inom linjen) + 
Nedskrivningar samt utrangeringar 

(materiella AT och finansiella AT i form av aktier) + 
Bidrag till statlig infrastruktur −  Realisationsvinster 

Skatteintäkter +  Nettobidrag
 

 

5.5.2.2 Finansiell styrka 

För att indikera kommunernas finansiella styrka använde vi måttet soliditet, som är ett 

vanligt förekommande mått av finansiell styrka inom studier av den kommunala 
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redovisningen (Haraldsson & Tagesson, 2014; Haraldsson, 2016: Tagesson, Klugman & 

Lindvall-Ekström, 2013). Soliditeten beräknades utifrån data från balansräkningen i 

kommunernas årsredovisningar och hänsyn togs till samtliga pensionsförpliktelser. 

Pensioner intjänade innan år 1998 redovisas inom linjen i kommunernas balansräkning 

men är egentligen en skuld som har lyfts ut ur balansräkningen för att hjälpa kommunerna 

att möta balanskravet (SKL, 2016). Skulden avseende pensioner är således större än vad 

som redovisas i balansräkningen. Vi valde därför att reducera kommunernas egna kapital 

med den del av skulden som inte redovisas i balansräkningen för att få fram kommunernas 

egentliga soliditet.  

 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 =  
Eget kapital −  Ansvarsförbindelser gällande pension intjänad före 1998  

Totala tillgångar
 

 

5.5.2.3 Revisionsbyrå  

Den revisionsbyrå som en kommun anlitade som sakkunnigt biträde inhämtades genom 

att studera granskningsrapporten av varje kommuns årsredovisning för år 2016. I de fall 

där en granskningsrapport ej offentliggjorts inhämtades informationen via kommunernas 

hemsidor. Om informationen inte fanns tillgänglig kontaktades kommunerna via telefon 

för att samla in informationen. De fyra största revisionsbyråerna kodades med varsin 

dummyvariabel, medan kommuner med eget revisionskontor med sakkunniga biträden 

tilldelades en dummyvariabel (jfr Collin m.fl., 2009).  

 

Egna revisionskontor tilldelades dummyvariabel 0, medan Deloitte fick dummyvariabel 

1, EY dummyvariabel 2, KPMG dummyvariabel 3 och PwC dummyvariabel 4. 

 

5.5.2.4 Kommunens storlek  

I enlighet med Falkman och Tagesson (2008), Haraldsson och Tagesson (2014) och 

Tagesson, Klugman och Lindvall-Ekström (2013) använde vi antal invånare som mått för 

kommunens storlek. Tagesson, Klugman och Lindvall-Ekström menar att 

balansomslutning är ett dåligt mått för en kommuns storlek då verksamheten inom 
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kommunal sektor är resultaträkningsfokuserad. Att använda omsättning anser Falkman 

och Tagesson (2008) kan vara missvisande då redovisningen kan innehålla brister och 

avvikelser. Antal invånare som mått saknar koppling till manipulerbara siffror och 

betraktades därmed som ett bättre mått på en kommuns storlek. Informationen om antal 

invånare per kommun hämtades från SCB:s databas.  

 

5.5.2.5 Skattebas 

Vi valde att använda variabeln skattebas som en indikator för invånarnas möjlighet och 

vilja att påverka en kommuns verksamhet (jfr Haraldsson & Tagesson, 2014; Verba m.fl., 

1993; Haraldsson, 2016). Tagesson, Klugman och Lindvall-Ekström (2013) benämner 

skattebas som ett mått som visar på individens styrka medan statliga bidrag betraktas som 

ett mått på den organisatoriska styrkan. Vi använde oss därför av samma mått som 

Haraldsson, Klugman och Lindvall-Ekström samt Haraldsson (2016), där invånarnas 

totala skattepliktiga intäkter och bidrag summerades och sedan dividerades med antalet 

invånare per kommun. Data hämtades från SCB:s databas och avsåg inkomståret 2015 då 

detta var det senaste året där data fanns tillgängligt. SCB:s data innefattade genomsnittlig 

förvärvsinkomst per år för invånare i åldern 20 och äldre i respektive kommun.   

 

𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑏𝑎𝑠 =  
Skattepliktiga intäkter +  bidrag för invånare 20 år och äldre

Antal invånare 20 år och äldre
 

 

5.5.2.6 Statliga bidrag 

Med variabeln statliga bidrag ville vi mäta kommunernas beroendeställning gentemot 

staten och övriga kommuner. Med ett högre mottaget bidrag följer en större organisatorisk 

svaghet (jfr Tagesson, Klugman & Lindvall-Ekström, 2013) där kommunerna förväntas 

efterleva krav från staten och övriga kommuner för att inte riskera att motta ett lägre 

bidrag. Nettobidraget består av mottaget bidrag minus avlagda avgifter, i linje med 

Falkman och Tagessons (2008) operationalisering. Data inhämtades från SCB:s databas. 

 

𝑆𝑡𝑎𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 = Mottaget bidrag −  Avlagd avgift 
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5.5.2.7 Politisk konkurrens  

För att mäta graden av politisk konkurrens operationaliserades variabeln på två sätt, vilket 

även borde ha ökat validiteten. Eftersom studien utgått ifrån en tvärsnittsdesign togs ingen 

hänsyn till huruvida maktskiften över tid kunde ha påverkat den politiska konkurrensen 

(jfr Baber, 1983). Istället mättes politisk konkurrens dels genom dummyvariabler och dels 

genom ett index. Då ett minoritetsstyre förväntas öka graden av politisk konkurrens (jfr 

Stigler, 1971) kodades detta med en dummyvariabel där ett majoritetsstyre tilldelades 

dummyvariabeln 0 och ett minoritetsstyre tilldelades dummyvariabeln 1 (Haraldsson & 

Tagesson, 2014; Haraldsson, 2016; Tagesson, Andersson-Glinatsi & Prahl, 2013). Data 

avseende minoritets- och majoritetsstyre i respektive kommun hämtades från SKL:s 

hemsida. 

 

Politisk konkurrens mättes dessutom genom Herfindahl-Hirschman index, vilket även 

Tagesson, Andersson-Glinatsi & Prahl (2013) har gjort. Indexet mäter koncentrationen 

på en marknad med ett antal aktörer och kan således tillämpas i en kommunal kontext för 

att mäta koncentrationen av politiska partier. Graden av konkurrens mäts på skalan 0-1, 

där ett lägre tal innebär högre konkurrens. Talet räknas fram genom att summera de 

kvadrerade andelarna av partiernas röster i kommunfullmäktige (jfr Rhoades, 1993). Då 

ett lågt indextal indikerar en hög politisk konkurrens bör således denna operationalisering 

uppvisa ett negativt samband med de beroende variablerna. Ett negativt samband mellan 

Herfindahl-Hirschman index och de beroende variablerna innebär därmed ett positivt 

samband mellan politisk konkurrens och de beroende variablerna. Röstfördelningen i det 

senaste valet hämtades från Valmyndighetens hemsida och därefter rensades och 

bearbetades datamaterialet i Excel. Formeln för Herfindahl-Hirschman-indexet 

kopierades och användes på samtliga data i Excel för att minska risken för inmatningsfel. 

Slumpmässiga kontroller utfördes genom beräkningar på rådata från Valmyndigheten 

avseende ett fåtal kommuner för att kontrollera att det Excelberäknade indexet stämde. 

 

𝐻𝑒𝑟𝑓𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑙 − 𝐻𝑖𝑟𝑠𝑐ℎ𝑚𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = ∑(𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑟ö𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑡 2014)
2
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Tabell 3. Översikt av operationalisering av variabler 

 

5.6 Etikdiskussion 

Under enkätstudien följdes skriften God forskningssed publicerad av Vetenskapsrådet 

(2011). Dessutom tog vi i studien hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

Variabel  Förkortning  Mätskala  Förklaring 

 

Beroende 

      

1. Komponentredovisar 

 

 Komp.red  Nominal  Dummyvariabel, Nej=0, Ja=1 

2a. Antal komponenter a 

 

 Ant.komp  Kvot  Summan av antal komponenter per 

kategori 

 

2b. Antal komponenter b  Ant.kat  Kvot  Antalet kategorier som kommunerna 

delat in gator och vägar i 

 

2c. Antal komponenter c  Max.komp  Kvot  Det högsta antalet komponenter som 

observerats i en kategori 

 

3. Nyttjandeperiod 

 

 Nytt.per  Kvot  Bedömd nyttjandeperiod för slitlager på 

lokalgata/villagata 

 

Oberoende       

1. Underliggande resultat 

 

 

 

 Und.res  Intervall  (Årets resultat + Avsättningar (ej 

pensionsavsättningar) + Partiell inlösen 

+ (Nedskrivningar + Försäljningar + 

Utrangeringar av Materiella AT) + 

Bidrag till statlig infrastruktur - 

Reavinster) / (Skatteintäkter + 

Nettobidrag) 

 

2. Finansiell styrka 

 

 

 Fin.sty  Kvot  (Eget kapital - Ansvarsförbindelser 

gällande pension intjänad före 1998) / 

Totala tillgångar 

 

3. Revisionsbyrå 

 

 Rev.byrå  Nominal  Dummyvariabel, Eget kontor=0, 

Deloitte=1, EY=2, KPMG=3, PwC=4 

 

4. Kommunens storlek 

 

 Strl.kom  Kvot  Antal invånare 

5. Skattebas 

 

 Skattebas  Kvot  Förvärvsinkomst för invånare över 20 

år / Antal invånare 

 

6. Statliga bidrag 

 

 Stat.bidr  Kvot  Mottaget nettobidrag 

7a. Politisk konkurrens a 

 

 Pol.konk.a  Nominal  Dummyvariabel, Politisk majoritet=0, 

Politisk minoritet=1 

 

7b. Politisk konkurrens b  Pol.konk.b  Kvot  Herfindahl-Hirschman index 
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konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att 

företrädarna från kommunerna som deltog i enkätstudien informerades om studiens syfte 

samt om vad deras deltagande innebar (jfr Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att deltagarna genom enkätens följebrev informerades om att 

deltagandet var frivilligt (jfr Vetenskapsrådet, 2002). För att ta hänsyn till 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) lagrades inga personuppgifter på ett 

sådant sätt att tredje part kunde ta del av dem. Att lämna personuppgifter i samband med 

besvarandet av enkäten var dessutom frivilligt. Uppgifter som samlades in under studien 

användes endast i studien och kommer inte att lämnas vidare för andra ändamål (jfr 

nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet 2002).  

 

Den sekundärdata som insamlades om kommunerna var offentliga handlingar, varför det 

inte anses ha förelegat någon risk att bryta mot de fyra forskningsetiska principerna vid 

hanterandet av denna data. Hänsyn till konfidentialitetskravet togs dock i studiens kapitel 

innehållandes analys och slutsatser, då ingen kommun kan identifieras utifrån det 

presenterade materialet. 
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6 Analys  

 Nedan redogörs för resultaten av de uni-, bi- samt multivariata analyserna. En 

sammanfattning av hypotesprövningarna presenteras i slutet av kapitlet. 

 

  

6.1 Univariat analys 

 

* a) baserat på tillgångens bokförda värde, b) baserat på tillgångens kvarvarande nyttjandeperiod, c) baserat på att 

tillgången består av betydande komponenter avseende en procentuell andel av tillgångens bokförda värde, ett specifikt 

värde på komponenten eller komponentens nyttjandeperiod, d) övrigt kriterium och e) en mix av tidigare alternativ 

Figur 1. Översikt implementering av komponentredovisning 
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Figur 1 innehåller en översikt av hur långt kommunerna har kommit med 

implementeringen av komponentredovisning och hur de gör bedömningar. I enkäten 

ställde vi frågan om vilket år kommunen började komponentredovisa gator och vägar. I 

figuren visas endast kommuner som implementerat komponentredovisning innan år 2017 

och där resultatet för år 2016 således har påverkats av komponentredovisningen. Under 

2016 var det därmed 39,4% (84/213) av de studerade kommunerna som ännu inte hade 

implementerat komponentredovisning, trots att det gått två år sedan det explicita kravet 

infördes. Flera av de kommuner vi hade kontakt med som inte komponentredovisade 

under år 2016 uppgav dock att de under år 2017 påbörjat eller planerade att påbörja 

implementering av komponentredovisning.  

 

Till de kommuner som hade implementerat komponentredovisning ställde vi frågan om 

de hade delat in äldre tillgångar som fanns före implementeringsdatumet i komponenter 

eller om de enbart komponentredovisar nyinvesteringar. Bortfallet på frågan var relativt 

stort (34 st) i och med att vi i många fall inte hittade information i årsredovisningarna, 

därav erhöll vi endast 95 svar. Noterbart är att 41% (39/95) uppgav att de inte 

komponentindelat äldre tillgångar vilket innebär att dessa kommuner, trots att de 

komponentredovisar, inte följer RKR:s rekommendation 11.4 fullt ut. 

 

Därefter ställde vi frågan om kommunerna delat in samtliga tillgångar i komponenter. Tre 

ytterligare bortfall uppstod och dessa berodde på ej fullständigt ifyllda enkäter. 14 

kommuner svarade nej, vilket innebär att minst 53 kommuner inte följer rekommendation 

11.4 fullt ut då de inte delat in samtliga eller någon av de äldre tillgångarna. De kommuner 

som svarade nej på frågan fick dessutom besvara frågan om hur de gör bedömningar för 

de tillgångar som ännu inte har delats in i komponenter. Svarsalternativ e fanns inte med 

i enkäten, men då flera kommuner angav mer än ett svar på frågan uppstod behovet av en 

ny kodning. De tre kommuner som gav flera svar gjorde då bedömningen utifrån 

tillgångens bokförda värde (svarsalternativ a) samt ett ytterligare kriterium. RKR uppgav 

vid det explicita kravets aktualisering att äldre tillgångar förslagsvis borde prioriteras 

“utifrån tillgångars bokförda värde samt kvarvarande nyttjandeperioder” (RKR, 2014a: 
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1). Som kan utläsas i figur 1 erhölls endast ett fåtal svar på frågan, men svaren ger ändå 

en indikation på att kommuner resonerar olika vid indelning av befintliga tillgångar. Med 

hänsyn till att det i vår studie finns 84 kommuner som år 2016 ännu inte 

komponentredovisade samt 39 kommuner som ännu inte delat in äldre tillgångar så 

kommer bedömningskriterierna vid komponentindelning av befintliga tillgångar vara ett 

fortsatt relevant område att observera. 

 

Tabell 4. Översikt över Antal komponenter samt Nyttjandeperiod 
 Antal  

komponenter a 

Antal  

komponenter b 

Antal 

komponenter c 

Nyttjandeperiod 

  

n=72 

 

n=72 

 

n=72 

 

n=70 

Medelvärde 12,64 4,10 3,75 25,45 

Median 9,00 3,50 3,00 25,00 

Min / Max 2 / 53 1 / 11 2 / 10 10 / 60 

Standardavvikelse 10,67 3,10 1,81 9,10 

     

Variabeldefinitioner 

 

Antal komponenter a = Summan av antal komponenter per kategori 

Antal komponenter b = Antalet kategorier som kommunerna delat in gator och vägar i 

Antal komponenter c = Det högsta antalet komponenter som observerats i en kategori 

Nyttjandeperiod = Bedömd nyttjandeperiod för slitlager på lokalgata/villagata 

 

För variablerna Antal komponenter a,b och c samt Nyttjandeperiod visas data för de 72 

respektive 70 kommuner som återstod efter bortfallet från de 129 komponentredovisande 

kommunerna. Bortfallet diskuterades närmare i avsnittet 5.4 Urval och bortfall. 

Kommunerna, från vilka data erhållits avseende Antal komponenter a, hade i genomsnitt 

delat in sina gator och vägar i 12 stycken komponenter. Antalet komponenter beräknades 

genom att summera antalet komponenter som angetts inom varje gatukategori. 

Spridningen i materialet var dock stort då den kommun som hade flest komponenter hade 

delat in gator och vägar i 53 komponenter, medan det lägsta antalet komponenter som 

redovisats var två stycken. Kommunerna hade i genomsnitt delat in sina gator och vägar 

i fyra kategorier, se kolumnen för Antal komponenter b i tabell 4. Några av de vanligast 

förekommande kategorierna var huvudgata, lokalgata samt gång- och cykelväg. I 

genomsnitt hade kommunerna som högst tre komponenter per kategori, se kolumnen för 

Antal komponenter c i tabell 4. Vidare var komponenterna gatukropp, slitlager, belysning 

och övriga trafikanordningar frekvent förekommande inom de olika kategorierna. Bland 

de kommuner som uppgav att de endast delat in gator och vägar i två komponenter 



 

48 

 

återfanns i samtliga fall endast en kategori där kommunens samtliga gator och vägar 

inkluderades, och där de två komponenterna avsåg gatukropp och slitlager. Vi 

observerade även att bedömningar kring kategoriseringar skiljer sig åt, då exempelvis 

belysning ibland klassificerades som en komponent inom en gatukategori och ibland som 

en egen kategori med en eller flera komponenter. Maximivärdena för antal kategorier och 

max antal komponenter per kategori är relativt lika varandra med 11 kategorier respektive 

10 komponenter. Likheten i maximivärdena skulle delvis kunna förklaras av att 

kommunerna väljer att kategorisera gator och vägar på olika sätt, där vissa kommuner 

väljer fler kategorier medan andra kommuner väljer fler komponenter per kategori. En 

översikt av kommunernas komponentindelning av gator och vägar per kategori finns 

bifogad i bilaga 2. 

 

Gällande nyttjandeperioden för slitlager på lokalgata/villagata finns en stor spridning i 

datamaterialet, där det lägsta värdet var 10 år och det högsta 60 år. Då vissa kommuner 

inte hade delat in sina gator och vägar i kategorier, utan tillämpade samma 

nyttjandeperiod för alla gator oavsett belastning, antas de lägsta värdena tillhöra dessa 

kommuner. Medelvärdet och median för nyttjandeperioden uppgår till 25,45 år respektive 

25 år. 

 

 

Figur 2. Fördelning över kommunernas val av antal komponenter 
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Att dela in gator och vägar i totalt max tio komponenter visade sig vara den vanligaste 

hanteringen av komponentindelning i de studerade kommunerna vilket åskådliggörs i 

figur 2. I figur 2 kan även utläsas att en indelning på över 30 komponenter kan betraktas 

som mindre vanligt förekommande. Att kommunerna vidare föredrar att dela in gator och 

vägar i max tio komponenter kan bekräftas av att medianen för antal indelade 

komponenter är nio komponenter (se tabell 4 ovan). 

 

 

Figur 3. Fördelning över kommunernas val av antal kategorier 

 

I figur 3 åskådliggörs det antal kategorier som kommunerna valt att dela upp sina gator 

och vägar i. Figuren visar att närmare en tredjedel av de studerade kommunerna har valt 

att samla samtliga gator och vägar i en enda kategori. En närmare specifikation över 

antalet komponenter som kommunerna delat in sina gator och vägar i, uppdelat på antalet 

valda kategorier, finns bifogat i bilaga 2. 
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Figur 4. Fördelning över det högsta antalet komponenter som kommunerna delat in en 

kategori i 

 

Det maximala antalet komponenter som kommunerna har delat in sina gatukategorier i 

presenteras i figur 4. Fördelningen visar att det är vanligare att ha ett fåtal komponenter 

inom varje kategori, då majoriteten av kommunerna valt att redovisa max 2 eller 3 

komponenter per kategori. Sammanfattningsvis visar figur 2, 3 och 4 tillsammans att en 

indelning på totalt 2–10 komponenter, i 1–5 kategorier, med maximalt 2–3 komponenter 

i varje kategori är vanligast förekommande i de svenska kommunerna. 

 

 

Figur 5. Fördelning över kommunernas val av nyttjandeperiod 
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Figur 5 visar att majoriteten av kommunerna väljer en nyttjandeperiod på 20–30 år för 

lokalgata/villagata. Det kan dock konstateras att det finns en viss spridning i längden på 

nyttjandeperioderna vilket innebär att resultatbelastningen avseende avskrivningar per år 

skiljer sig mellan de studerade kommunerna. 

 

Tabell 5. Översikt över Antal komponenter a och Nyttjandeperiod per revisionsbyrå 
Variabel Eget kontor Deloitte EY KPMG PwC 

      

Antal 

komponenter a 

n=6 n=5 n=9 n=14  n=38 

Medelvärde 17,17 11,60 20,33 11,36 10,71 

Median 18,50 6,00 22,00 5,00 7,00 

Min / Max 6 / 30 6 / 25 2 / 53 2 / 30 2 / 39 

Standardavvikelse 9,89 8,44 14,96 10,72 9,31 

      

Nyttjandeperiod n=6 n=5 n=9 n=14 n=36 

      

Medelvärde 26,67 26,00 27,11 23,25 25,61 

Median 27,50 25,00 25,00 25,00 20,00 

Min / Max 20 / 30 15 / 35 20 / 40 10 / 33 10 / 60 

Standardavvikelse 4,08 7,42 6,23 8,22 10,85 

 

      

 

I tabell 5 visas fördelningen av Antal komponenter a samt Nyttjandeperioder för 

kommunerna, uppdelat på de sakkunniga revisorer som kommunerna har anlitat. 

Variabeln Antal komponenter a är vår huvudsakliga operationalisering av antalet 

komponenter och är den operationalisering som tydligast visar hur avancerad 

kommunernas komponentindelning är. På grund av den relativt begränsade mängden data 

gällande antal komponenter och nyttjandeperiod till följd av det partiella bortfallet medför 

detta minskade möjligheter att generalisera tolkningen till att omfatta samtliga 

kommuner. Tabell 5 ger dock en indikation på hur val av revisionsbyrå påverkar 

kommunernas bedömningar av komponenter, även om det bör has i åtanke att ytterligare 

faktorer kan ha inverkan på bedömningarna.  

 

Gällande antal komponenter uppvisar kommuner som anlitat EY som sakkunnigt biträde 

den största spridningen. Antalet observationer för kommuner som anlitat EY är dock lågt, 

varför tolkningen av dessa siffror inte nödvändigtvis är generaliserbar till samtliga 

kommuner som anlitat EY. Kommuner som i denna studie uppges ha anlitat EY har som 

lägst två komponenter och som högst 53 komponenter, vilket leder till ett högre 
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medelvärde men också en högre standardavvikelse än kommuner som anlitat en annan 

revisionsbyrå. Ingen byrå sticker ut vad gäller inverkan på bedömning av nyttjandeperiod. 

Värt att notera är ändå att kommuner som anlitar KPMG till synes väljer ett färre antal 

komponenter och en kortare nyttjandeperiod än övriga kommuner. 

 

Trots att variationen mellan kommuner som valt olika byråer inte är anmärkningsvärd 

återfinns en relativt stor spridning gällande bedömningar för kommuner som anlitat 

samma byrå. Att exempelvis kommuner som anlitat EY som sakkunnigt biträde redovisar 

allt från två till 53 komponenter indikerar att riktlinjer och processer kring hur man bistår 

kommunerna gällande hantering av komponentredovisning eventuellt skulle kunna vara 

otydliga. Som tabell 5 visar gäller detta samtliga revisionsbyråer då standardavvikelserna 

är att betrakta som höga. Det bör dock återigen poängteras att revisionsbyråerna endast 

agerar som sakkunniga biträden till de förtroendevalda revisorerna och att de inte skriver 

under revisionsrapporterna. Kommunerna fattar således själva de slutgiltiga besluten 

kring vilka bedömningar som anses vara rimliga med hänsyn till nytta och kostnader. 
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Tabell 6. Översikt av insamlade data uppdelat på Komponentredovisning 
Variabel Komponent- 

redovisning (1) 

Ej komponent- 

redovisning (0) 

Totalt 

Beroende variabler    

    

Komponentredovisning 129 (60,6%) 84 (39,4%) 213 (100%) 

    

    

Oberoende variabler    

    

Underliggande resultat    

Medelvärde 0,0444 0,0441 0,0443 

Median 0,0382 0,0383 0,0382 

Min / Max 0,0012 / 0,1320 0,0012 / 0,1320 0,0012 / 0,1320 

Standardavvikelse 0,0293 0,0282 0,0288 

    

Finansiell styrka    

Medelvärde 0,1470 0,1491 0,1478 

Median 0,1673 0,1553 0,1620 

Min / Max -0,5165 / 0,7028 -0,4688 / 0,6542 -0,5165 / 0,7028 

Standardavvikelse 0,1865 0,2077 0,1946 

    

Revisionsbyrå    

Eget kontor (0) 6 (4,7%) 2 (2,4%) 8 (3,8%) 

Deloitte (1) 10 (7,8%) 3 (3,6%) 13 (6,1%) 

EY (2) 22 (17,1%) 15 (17,9%) 37 (17,4%) 

KPMG (3) 31 (24,0%) 24 (28,6%) 55 (25,8%) 

PwC (4) 60 (46,5%) 40 (47,6%) 100 (46,9%) 

    

Kommunens storlek    

Medelvärde 10,0777 9,7120 9,9335 

Median 9,8934 9,4970 9,7654 

Min / Max 8,13 / 11,89 8,13 / 11,89 8,13 / 11,89 

Standardavvikelse 0,9103 0,9091 0,9252 

    

Skattebas    

Medelvärde 12,5263 12,5025 12,5169 

Median 12,5005 12,4818 12,4938 

Min / Max 12,36 / 12,88 12,36 / 12,88 12,36 / 12,88 

Standardavvikelse 0,1118 0,1135 0,1128 

    

Statliga bidrag    

Medelvärde 244 741 116 198 029 190 226 319 512 

Median 171 580 938 134 845 853 150 766 582 

Min / Max -56 795 916 / 902 864 664 -11 415 863 / 902 864 664 -56 795 916 / 

 902 864 664 

Standardavvikelse 224 925 951 199 382 734 215 947 664 

    

Politisk konkurrens a    

Maj (0) 89 (69,0%) 59 (70,2%) 148 (69,5%) 

Min (1) 40 (31,0%) 25 (29,8%) 65 (30,5%) 

    

Politisk konkurrens b    

Medelvärde -1,5490 -1,5313 -1,5420 

Median -1,5772 -1,5441 -1,5643 

Min / Max -1,98 / -1,05 -1,98 / -1,14 -1,98 / -1,05 

Standardavvikelse 0,1746 

 

0,1823 0,1775 

Variablerna Underliggande resultat, Kommunens storlek, Skattebas samt Statliga bidrag är winsorizade på 96%, 

96%, 98% respektive 94% nivå. Variablerna Kommunens storlek, Skattebas samt Politisk konkurrens b är även 

logaritmerade med den naturliga logaritmen. 
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I tabell 6 presenteras en översikt över den data som samlats in för de 213 kommunerna 

uppdelat på de kommuner som uppgett att de komponentredovisar respektive inte 

komponentredovisar. Flera av variablerna i tabell 6 är transformerade till följd av att dessa 

ej var normalfördelade. En utförligare diskussion kring detta förs i nästa kapitel, men 

redovisas här i sin transformerade form då det är dessa värden som ligger till grund för 

våra regressionsmodeller. Översikten visar att per år 2016 komponentredovisade 60,6% 

av de svenska kommunerna gator och vägar, medan 39,4% av kommunerna ännu inte 

hade implementerat komponentredovisning.  

 

Som kan utläsas av tabell 6 är PwC den revisionsbyrå som mest frekvent anlitats som 

sakkunnigt biträde. Åtta av de studerade kommunerna hade ett eget revisionskontor, 

medan 13 kommuner anlitade Deloitte, 37 kommuner anlitade EY, 55 kommuner anlitade 

KPMG och 100 kommuner anlitade PwC. Ur fördelningen av kommuner som 

komponentredovisade jämfört med kommuner som inte komponentredovisade kunde det 

ej utläsas att någon av revisionsbyråerna avvek nämnvärt vad gäller implementering av 

komponentredovisning. Oavsett anlitad revisionsbyrå hade majoriteten av kommunerna 

implementerat komponentredovisning. 

 

I tabell 6 uppvisas inga större avvikelser avseende fördelningen inom de övriga oberoende 

variablerna för kommuner som komponentredovisar och kommuner som inte 

komponentredovisar. Värt att notera är dock att kommuner som inte komponentredovisar 

ligger något lägre vad gäller medelvärde och standardavvikelse för variablerna 

Underliggande resultat, Kommunens storlek och Statliga bidrag. Kommuner som inte 

komponentredovisar ligger istället något högre avseende medelvärde och 

standardavvikelse för variabeln Finansiell styrka. 
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Tabell 7. Översikt av insamlade data uppdelat på Antal komponenter a och 

Nyttjandeperiod 
Variabel Antal komponenter a Nyttjandeperiod 

   

 n=72 n=70 

   

Oberoende variabler   

   

Underliggande resultat   

Medelvärde 0,0440 0,0447 

Median 0,0349 0,0369 

Min / Max 0,0012 / 0,1320 0,0012 / 0,1320 

Standardavvikelse 0,0288 0,0290 

   

Finansiell styrka   

Medelvärde 0,1629 0,1590 

Median 0,1893 0,1893 

Min / Max -0,5165 / 0,7028 -0,5165 / 0,7028 

Standardavvikelse 0,2066 0,2070 

   

Revisionsbyrå   

Eget kontor (0) 6 (8,3%) 6 (8,6%) 

Deloitte (1) 5 (6,9%) 5 (7,1%) 

EY (2) 9 (12,5%) 9 (12,9%) 

KPMG (3) 14 (19,4%) 14 (20,0%) 

PwC (4) 38 (52,8%) 36 (51,4%) 

   

Kommunens storlek   

Medelvärde 10,1898 10,1840 

Median 10,0974 10,0874 

Min / Max 8,13 / 11,89 8,13 / 11,89 

Standardavvikelse 0,9491 0,9437 

   

Skattebas   

Medelvärde 12,5264 12,5277 

Median 12,5045 12,5045 

Min / Max 12,36 / 12,88 12,36 / 12,88 

Standardavvikelse 0,1062 0,1072 

   

Statliga bidrag   

Medelvärde 262 561 726 259 192 086 

Median 177 091 570 177 091 570 

Min / Max -56 795 916 / 902 864 654 -56 795 916 / 902 864 654 

Standardavvikelse 248 532 332 248 108 703 

   

Politisk konkurrens a   

Maj (0) 50 (69,4%) 48 (68,6%) 

Min (1) 22 (30,6%) 22 (31,4%) 

   

Politisk konkurrens b   

Medelvärde -1,5534 -1,5543 

Median -1,5787 -1,5815 

Min / Max -1,98 / -1,17 -1,98 / -1,17 

Standardavvikelse 0,1699 0,1719  

 

Variablerna Underliggande resultat, Kommunens storlek, Skattebas samt Statliga bidrag är winsorizade på 96%, 

96%, 98% respektive 94% nivå. Variablerna Kommunens storlek, Skattebas samt Politisk konkurrens b är även 

logaritmerade med den naturliga logaritmen. 

 

I tabell 7 visas fördelningen av de oberoende variablerna uppdelat på de beroende 

variablerna Antal komponenter a samt Nyttjandeperiod. Observationerna utgör en del av 
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de 129 kommuner som komponentredovisar, vilka redogjordes för i tabell 6. Anledningen 

till att vi valt att redovisa beskrivande statistik för dessa två variabler separat var på grund 

av att de var föremål för ett relativt stort partiellt bortfall. Datamaterialet som presenteras 

i tabell 7 ligger således till grund för de multipla regressionerna där dessa två beroende 

variabler testas. 

 

6.1.1 Variablernas normalfördelning 

Då extremvärden och heteroskedasticitet kan påverka resultatet av de regressioner vi valt 

att genomföra måste detta justeras för (jfr Djurfeldt & Barmark, 2009). Vi har därför 

undersökt normalfördelningen hos alla våra oberoende variabler genom att studera 

datamaterialets fördelning i histogram, box-plots samt värden för skevhet och kurtosis. 

Samtliga variablers normalfördelning har även testats genom Kolmogorov-Smirnov test 

och Shapiro-Wilk test. Många extremvärden upptäcktes, och inledningsvis undersöktes 

huruvida extremvärdena berodde på eventuella felinmatningar då en stor del av vår data 

matats in för hand. Ett fåtal värden fick justeras på grund av felinmatning, men de flesta 

av extremvärdena berodde på att det finns en mycket stor spridning i värdena för de 

oberoende variablerna bland de svenska kommunerna.  

 

Ett vanligt sätt att hantera extremvärden är att trimma insamlade data från dessa (jfr 

Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Vi ansåg dock inte att trimning av 

datamaterialet var aktuell då vi vid en rensning av extremvärden skulle gå miste om data 

som var relevant för att förklara våra beroende variabler. I likhet med Donatella (2016) 

valde vi istället att transformera extremvärdena genom winsorizing. Att använda metoden 

winsorize innebär att man ersätter de mest extrema värdena i datamaterialet i respektive 

svans med det närmsta värde som inte utgör ett extremvärde (Dixon & Tukey, 1968). 

Exempelvis fick variabeln Underliggande resultat winsorizas på 96% nivå. Då variabeln 

innehåller 213 observationer innebär transformeringen att fyra värden i respektive svans 

(213 x 4% = 8 värden totalt) ersattes med det femte högsta respektive lägsta värdet. Även 

variabeln Storlek kommun winsorizades på 96% nivå och då antalet observationer var 

285 ersattes de sjätte yttersta värdena i datamaterialet med de sjunde högsta respektive 

lägsta värdena (285 x 4% = 12 värden totalt avrundat). För variabeln Skattebas var 
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winsorizing på 98% nivå tillräckligt för att eliminera extremvärden och således ersattes 

de tre yttersta värdena med det fjärde högsta respektive lägsta värdet i varje svans (285 x 

2% = 6 värden totalt avrundat). Variabeln Statliga bidrag innehöll fler extremvärden än 

de andra variablerna och winsorizing på 94% nivå var därför nödvändigt. Nio värden i 

varje svans transformerades till det tionde högsta respektive lägsta värdet (285 x 6% = 18 

värden totalt avrundat). För respektive variabel prövade vi att winsoriza på både lägre och 

högre nivå för att undersöka om variablernas normalfördelning förbättrades. De nivåer 

som slutligen valdes visade sig vara de mest effektiva för att hantera datamaterialets 

extremvärden. 

 

Efter att ha transformerat variablerna som innehöll flertalet extremvärden med hjälp av 

winsorization var fortfarande ingen av variablerna normalfördelade. Vi testade då att 

logaritmera variablerna Underliggande resultat, Storlek kommun och Skattebas med den 

naturliga logaritmen. Normalfördelningen av variabeln Underliggande resultat 

förbättrades inte, varför denna lämnades ologaritmerad. För att kunna logaritmera 

variabeln Statliga bidrag med den naturliga logaritmen var denna variabel tvungen att 

vara positiv. Vi adderade därför det lägsta värdet +1 för att alla tal i dataserien skulle vara 

som lägst 1 och logaritmerade därefter med den naturliga logaritmen. Logaritmering av 

variablerna Storlek kommun, Skattebas och Statliga bidrag ledde till en förbättrad 

normalfördelning även om dessa inte var signifikanta i varken Kolmogorov-Smirnovs test 

eller Shapiro-Wilks test. Djurfeldt och Barmark (2009) uppger dock att dessa två test är 

mycket känsliga och att inte allt för stor vikt ska fästas vid dessa. Istället bör en 

approximativ normalfördelning antas trots att testen inte är signifikanta. 

 

Normalfördelningen av variabeln Finansiell styrka visade sig vara signifikant i båda 

testen utan någon form av transformering, medan variabeln Politisk konkurrens b blev 

signifikant efter transformering med den naturliga logaritmen. Normalfördelningen av 

dessa variabler kunde även utläsas i histogram och box-plots. Då variablerna 

Underliggande resultat, Kommunens storlek, Skattebas och Statliga bidrag inte visade sig 

signifikanta i testerna men uppvisade en mycket bättre normalfördelning efter 

transformering valde vi istället att utgå ifrån den centrala gränsvärdessatsen vid 
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bedömning av normalfördelning. Den centrala gränsvärdessatsen antar normalfördelning 

av data där fler än 30 observationer finns (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012) och 

samtliga av våra variabler uppfyller detta villkor.  

 

Vi har även valt att logaritmera två av våra beroende variabler, Nyttjandeperiod samt 

Antal komponenter c, med den naturliga logaritmen. Behovet av detta uppstod vid en 

kontroll av residualernas normalfördelning vid de multipla linjära regressionerna, då 

residualerna ej visade sig vara normalfördelade. Vidare diskussion kring detta förs i 

avsnittet för multipel regression. I metodavsnittet menade vi att en av fördelarna med 

logistisk regression är att variablerna inte behöver vara normalfördelade. Vi har trots detta 

valt att använda transformerade variabler i den logistiska regressionen, detta då vi ville 

använda samma oberoende variabler i samtliga modeller och regressioner för att skapa 

jämförbarhet. 
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6.2 Bivariat analys 

Tabell 8. Korrelationsmatris – Komponentredovisning 
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Tabell 9. Korrelationsmatris - Antal komponenter a 
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Tabell 10. Korrelationsmatris - Nyttjandeperiod 

 

 

Inför den bivariata analysen kodades variabeln Revisionsbyrå om till fem nya 

dummyvariabler för respektive revisionsbyrå. Omkodningen gjordes för att i 

regressionerna kunna utläsa om någon av revisionsbyråerna påverkade respektive 

beroende variabel. Dummyvariablerna kodades med 1 för de kommuner som anlitat byrån 

och med 0 för de kommuner som anlitat en annan byrå. I den bivariata analysen ville vi 

undersöka huruvida våra variabler uppvisar ett linjärt samband med varandra eller ej, det 

vill säga om variablerna korrelerar (jfr Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). 

 

Då studien utgår från tre beroende variabler innebär det att vi har olika modeller för varje 

beroende variabel, varför tre olika korrelationsmatriser togs fram. Variabeln 

Komponentredovisning är kategorisk och dikotom och testades med hjälp av Spearman 

(tabell 8), medan de numeriska, kontinuerliga variablerna Antal komponenter a och 

Nyttjandeperiod testades med hjälp av Pearson (tabell 9 respektive 10) (jfr Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2012). Då variabeln Antal komponenter operationaliserats på tre olika 

sätt har korrelationsmatriser tagits fram även för Antal komponenter b och Antal 

komponenter c, vilka finns bifogade i bilaga 3. Djurfeldt m.fl. (2010) menar att värden 

över 0,8 eller 0,9 indikerar problem, medan vi istället har valt att sätta ett lägre gränsvärde 
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på 0,7. Två av variablerna i tabell 9 uppvisar ett värde över denna gräns, då Kommunens 

storlek och Statliga bidrag var signifikanta med ett Pearson-värde på 0,711. Värt att notera 

i tabell 8 är att Kommunens storlek och Statliga bidrag uppvisar ett Spearman-värde på 

0,604 som är signifikant på 99% nivå. Variablerna Kommunens storlek och Skattebas 

uppvisar även de ett högt Spearman-värde på 0,595 i tabell 8, men ett Pearson-värde på 

endast 0,354 i tabell 9. Då ett värde överstiger 0,7 och flera värden ligger i närheten av 

0,7 indikeras att det finns risk för problem i modellerna. Genom att studera VIF-värdena 

för variablerna ser man om det föreligger multikollinearitetsproblem. Dessa VIF-värden 

kommer att studeras närmare i avsnittet för multivariat analys. 
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6.3 Multivariat analys 

6.3.1 Logistisk regression - Komponentredovisning 

Tabell 11. Logistisk regressionsanalys av Komponentredovisning 

 

Vår beroende variabel Komponentredovisning testades i en logistisk regression. Vi utgick 

initialt från en modell där vi inkluderade samtliga oberoende variabler. VIF-värdena för 

modellen visade på stora problem med multikollinearitet då dessa översteg det 

rekommenderade gränsvärdet på 2,5 (Djurfeldt & Barmark, 2009). Statliga bidrag och 

  Modell 1 (n = 213)  Modell 2 (n = 213) 

Variabel Förväntad 

riktning 
B S.E  Exp 

(B) 

VIF  B S.E  Exp 

(B) 

VIF 

1. Underliggande 

resultat 

- 1,831 5,092 6,241 1,025  ----- ----- ----- ----- 

2. Finansiell 

styrka 

+/- -,959 ,818 ,383 1,213  ----- ----- ----- ----- 

3. Eget kontor ? -,299 ,939 ,742 1,298  ----- ----- ----- ----- 

4. Deloitte ? ,620 ,704 1,859 1,085  ----- ----- ----- ----- 

5. EY ? -,319 ,420 ,727 1,229  ----- ----- ----- ----- 

6. KPMG ? -,143 ,349 ,867 1,161  ----- ----- ----- ----- 

7. Kommunens 

storlek 

+ ,543* ,216 1,721 1,761  ,451* ,162 1,570 1,000 

8. Skattebas + ,611 1,541 1,842 1,391  ----- ----- ----- ----- 

9. Statliga bidrag + ----- ----- ----- -----  ----- ----- ----- ----- 

10. Politisk 

konkurrens a 

+ ,028 ,329 1,029 1,099  ----- ----- ----- ----- 

11. Politisk 

konkurrens b 

- ,095 ,887 1,100 1,221  ----- ----- ----- ----- 

  Nagelkerke R2= 0,074  Nagelkerke R2=0,051 

** 0,01 signifikansnivå 

* 0,05 signifikansnivå 

† 0,1 signifikansnivå 

 

Modell 1. Komp.red = α + B1Und.res + B2Fin.sty + B3Eget.kontor + B4Deloitte + B5EY + B6KPMG + B7Strl.kom + 

B8Skattebas + B9Pol.konk.a + B10Pol.konk.b + u 

 

Modell 2. Komp.red = α + B1Strl.kom + u 

Variabeldefinitioner samt transformeringar 

 

Beroende variabel: Komponentredovisning = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

 

1. Underliggande resultat = (Årets res. + Avsättn. (ej pensionsavsättn.) + Partiell inlösen + (Nedskrivn. + Fsg. + 

Utrang.) + Bidr. stat. infrastr. - Reavinster) / (Skatteintäkter + Nettobidr.). Winsorization på 96% nivå 

2. Finansiell styrka = (EK - Ansvarsförbindelser pension intjänad före 1998) / Tot T 

3. Eget Kontor = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

4. Deloitte = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

5. EY = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

6. KPMG = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

7. Kommunens storlek = Antal invånare. Winsorization på 96% nivå samt logaritmering med talet e 

8. Skattebas = Förvärvsinkomst för invånare över 20 år/Antal invånare. Winsorization på 98% nivå samt logaritmering 

med talet e 

9. Statliga bidrag = Mottaget nettobidrag. Winsorization på 94% nivå 

10. Politisk konkurrens a = Dummyvariabel, Politisk majoritet = 0, Politisk minoritet =1 

11. Politisk konkurrens b = Herfindahl-Hirschman index. Logaritmering med talet e 
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Kommunens storlek uppvisade en indikation på multikollinearitet i tabell 8, samtidigt 

som Statliga bidrag och Skattebas anses vara speglingar av varandra vilket nämndes i 

teoriavsnittet. Med anledning av detta valde vi att utesluta variabeln Statliga bidrag ur 

modellen. För att kunna utesluta att variabeln Statliga bidrag har ett signifikant samband 

med tillämpning av komponentredovisning testade vi dessa två variabler i en logistisk 

regression. Sambandet visade sig inte vara signifikant, varför variabeln bedömdes vara 

lämplig att utesluta. Den modell som slutligen användes för att förklara variabeln 

Komponentredovisning benämns modell 1 i tabell 11. I modellen fungerar PwC som 

referensvariabel för de olika revisionsbyråerna och är därför utesluten. VIF-värdena för 

modellen utan variabeln Statliga bidrag uppvisade inte några indikationer på 

multikollinearitet då det högsta värdet uppgick till 1,728. Den enda variabel som visade 

sig signifikant i modellen var Kommunens storlek. Med 95% säkerhet kan vi därmed säga 

att det finns ett positivt samband mellan Kommunens storlek och tillämpning av 

komponentredovisning. 

 

Förklaringsgraden för modell 1 uppgår enligt Nagelkerke R2 till 7,2%, vilket är att 

betrakta som lågt. Vidare uppvisar regressionskoefficienten för ett flertal variabler i 

modellen samma riktning som den riktning som förväntats enligt 

hypotesformuleringarna. Med hänsyn till modellens låga förklaringsgrad och att samtliga 

variabler förutom Kommunens storlek är långt ifrån signifikanta går det inte att säga något 

om vilken inverkan övriga variabler har på huruvida kommuner väljer att 

komponentredovisa eller ej.  

 

I modell 2 har vi valt att endast testa den signifikanta variabeln. Modellen har en 

förklaringsgrad på 5,1%, vilket innebär att 5,1% av variationen i huruvida kommuner 

komponentredovisar eller ej förklaras av Kommunens storlek. Den oberoende variabeln 

uppvisar vidare en signifikans på 99% nivå, jämfört med 95% nivå i modell 1. 

Utifrån den logistiska regressionen kan vi därmed konstatera att hypotes H4a ej kan 

förkastas, medan hypoteserna H1a, H2a1, H2a2, H3a, H5a, H6a och H7a förkastas. 
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6.3.2 Multipel linjär regression - Antal komponenter 

Tabell 12. Linjär regressionsanalys av Antal komponenter a 

 

Vid analysen av den beroende variabeln Antal komponenter testade vi, precis som vid 

den logistiska regressionen, initialt en modell med samtliga oberoende variabler. Även i 

detta fall uppvisade en modell som inkluderade samtliga variabler upp problem med höga 

VIF-värden varför variabeln Statliga bidrag uteslöts. Sambandet mellan Antal 

komponenter och Statliga bidrag testades i en linjär regressionsanalys innan beslutet togs 

att utesluta variabeln, men inget signifikant samband påvisades. Modellen utan variabeln 

  Modell 1 (n = 72)  Modell 2 (n = 72) 

Variabel Förväntad 

riktning 
β S.E  VIF  β S.E  VIF 

1. Underliggande 

resultat 

- ,080 38,397 1,071  ----- ----- ----- 

2. Finansiell 

styrka 

+/- ,044 6,506 1,579  ----- ----- ----- 

3. Eget kontor ? -,144 4,792 1,555  ----- ----- ----- 

4. Deloitte ? ,049 4,474 1,146  ----- ----- ----- 

5. EY ? ,108 3,632 1,279  ----- ----- ----- 

6. KPMG ? -,141 2,897 1,165  ----- ----- ----- 

7. Kommunens 

storlek 

+ ,504** 1,627 2,085  ,537** 1,131 1,015 

8. Skattebas + ,169 11,344 1,269  ----- ----- ----- 

9. Statliga bidrag + ----- ----- -----  ----- ----- ----- 

10. Politisk 

konkurrens a 

+ ,221* 2,469 1,147  ,232* 2,314 1,015 

11. Politisk 

konkurrens b 

- -,037 6,853 1,185  ----- ----- ----- 

  R2= 0,387, Justerad R2= 0,287  R2= 0,312, Justerad R2= 0,292 

** 0,01 signifikansnivå 

* 0,05 signifikansnivå 

† 0,1 signifikansnivå 

 

Modell 1. Ant.komp = α + β1Und.res + β2Fin.sty + β3Eget.kontor + β4Deloitte + β5EY + β6KPMG + β7Strl.kom + 

β8Skattebas + β9Pol.konk.a + β10Pol.konk.b + u 

 

Modell 2. Ant.komp = α + β1Strl.kom + β2Pol.konk.a + u 

Variabeldefinitioner samt transformeringar 

 

Beroende variabel: Antal komponenter a = Summan av antal komponenter per kategori 

 

1. Underliggande resultat = (Årets res. + Avsättn. (ej pensionsavsättn.) + Partiell inlösen + (Nedskrivn. + Fsg. + 

Utrang.) + Bidr. stat. infrastr. - Reavinster) / (Skatteintäkter + Nettobidr.). Winsorization på 96% nivå 

2. Finansiell styrka = (EK - Ansvarsförbindelser pension intjänad före 1998) / Tot T 

3. Eget Kontor = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

4. Deloitte = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

5. EY = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

6. KPMG = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

7. Kommunens storlek = Antal invånare. Winsorization på 96% nivå samt logaritmering med talet e 

8. Skattebas = Förvärvsinkomst för invånare över 20 år/Antal invånare. Winsorization på 98% nivå samt 

logaritmering med talet e 

9. Statliga bidrag = Mottaget nettobidrag. Winsorization på 94% nivå 

10. Politisk konkurrens a = Dummyvariabel, Politisk majoritet = 0, Politisk minoritet =1 

11. Politisk konkurrens b = Herfindahl-Hirschman index. Logaritmering med talet e 
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Statliga bidrag gavs i tabell 12 namnet modell 1. I modell 1 uppgår det högsta VIF-värdet 

till 2,085 samtidigt som signifikanta positiva samband mellan Antal komponenter och 

Kommunens storlek respektive Politisk konkurrens a uppvisas. Den justerade 

förklaringsgraden för modellen är 28,7%, vilket innebär att de oberoende variablerna 

förklarar 28,7% av variansen i Antalet komponenter. 

 

I modell 2 uteslöts alla variabler som inte visade sig vara signifikanta i modell 1. 

Variablerna Kommunens storlek och Politisk konkurrens a testades därmed i 

regressionsanalysen och visade sig vara fortsatt signifikanta på 99% respektive 95% nivå. 

Förklaringsgraden för modell 2 var dessutom 29,2%, vilket är något högre än för modell 

1. 

 

I och med att Politisk konkurrens a är kodad med 1 för minoritetsstyre så bör 

regressionskoefficienten tolkas som att det finns ett positivt samband mellan Antal 

komponenter och ett minoritetsstyre. Modell 1 och 2 indikerar också att antalet invånare 

i kommunen har ett positivt samband med hur många komponenter kommunen väljer att 

dela in tillgångsslagen gator och vägar i. 
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Tabell 13. Linjär regressionsanalys av Antal komponenter b och c 

 

I modell 3 och 4 visas regressionsanalysen för de två alternativa operationaliseringarna 

av variabeln Antal komponenter. Modell 3 utgår ifrån samma oberoende variabler som 

modell 1, medan vi i modell 4 uteslutit dummyvariablerna för revisionsbyråerna. 

Anledningen till att revisionsbyråerna uteslöts var att regressionens residual ej var 

normalfördelad när dessa dummyvariabler inkluderades. Den beroende variabeln 

logaritmerades initialt med den naturliga logaritmen, men då residualen fortfarande inte 

  Modell 3 (n = 72)  Modell 4 (n = 72) 

Variabel Förväntad 

riktning 
β S.E  VIF  β S.E  VIF 

1. Underliggande 

resultat 

- ,236* 11,754 1,073  -,100 1,713 1,028 

2. Finansiell 

styrka 

+/- ,056 1,990 1,579  ,132 ,287 1,477 

3. Eget kontor ? -,164 1,465 1,554  ----- ----- ----- 

4. Deloitte ? ,024 1,368 1,146  ----- ----- ----- 

5. EY ? ,056 1,106 1,269  ----- ----- ----- 

6. KPMG ? -,028 ,885 1,164  ----- ----- ----- 

7. Kommunens 

storlek 

+ ,547** ,495 2,066  ,105 ,064 1,567 

8. Skattebas + ,001 ,000 1,233  ,169 ,000 1,177 

9. Statliga bidrag + ----- ----- -----  ----- ----- ----- 

10. Politisk 

konkurrens a 

+ ,162 ,755 1,146  ,064 ,109 1,082 

11. Politisk 

konkurrens b 

- ,124 2,095 1,184  -,206† ,303 1,118 

  R2= 0,319, Justerad R2= 0,207  R2= 0,167, Justerad R2= 0,091 

** 0,01 signifikansnivå 

* 0,05 signifikansnivå 

† 0,1 signifikansnivå 

 

Modell 3. Ant.kat = α + β1Und.res + β2Fin.sty + β3Eget.kontor + β4Deloitte + β5EY + β6KPMG + β7Strl.kom + 

β8Skattebas + β9Pol.konk.a + β10Pol.konk.b + u 

 

Modell 4. Max.komp = α + β1Und.res + β2Fin.sty + β7Strl.kom + β8Skattebas + β9Pol.konk.a + β10Pol.konk.b + u 

Variabeldefinitioner samt transformeringar 

 

Beroende variabel Modell 3: Antal komponenter b = Antalet kategorier som kommunerna delat in gator och vägar i 

Beroende variabel Modell 4: Antal komponenter c = Det högsta antalet komponenter som observerats i en kategori. 

Logaritmering med talet e 

 

1. Underliggande resultat = (Årets res. + Avsättn. (ej pensionsavsättn.) + Partiell inlösen + (Nedskrivn. + Fsg. + 

Utrang.) + Bidr. stat. infrastr. - Reavinster) / (Skatteintäkter + Nettobidr.). Winsorization på 96% nivå 

2. Finansiell styrka = (EK - Ansvarsförbindelser pension intjänad före 1998) / Tot T 

3. Eget Kontor = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

4. Deloitte = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

5. EY = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

6. KPMG = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

7. Kommunens storlek = Antal invånare. Winsorization på 96% nivå samt logaritmering med talet e 

8. Skattebas = Förvärvsinkomst för invånare över 20 år/Antal invånare. Winsorization på 98% nivå samt 

logaritmering med talet e 

9. Statliga bidrag = Mottaget nettobidrag. Winsorization på 94% nivå 

10. Politisk konkurrens a = Dummyvariabel, Politisk majoritet = 0, Politisk minoritet =1 

11. Politisk konkurrens b = Herfindahl-Hirschman index. Logaritmering med talet e 



 

68 

 

var normalfördelad valde vi att dessutom testa att utesluta en variabel i taget ur modellen. 

Modellen som uppvisade högst förklaringsgrad och en normalfördelad residual är 

modellen som visas i tabell 13.  

 

Antal komponenter b och c fungerar som ett komplement till den huvudsakliga 

operationaliseringen av variabeln för att bidra med en bättre förståelse för kommunernas 

indelning av komponenter. Problemet med Antal komponenter b och c är därmed att de 

på egen hand inte ger en tydlig bild av hur avancerad kommunernas faktiska indelning är, 

utan regressionsanalysen syftar i detta fall till att förklara de bedömningar som gjorts 

avseende komponentindelningen. Med utgångspunkt i att Antal komponenter b och c 

endast betraktas som komplement till Antal komponenter a kommer fokus främst ligga 

på tolkningen av modell 1 och 2 vid hypotesprövningen. Utifrån modell 3, som har en 

justerad förklaringsgrad på 20,7%, kan det dock konstateras att Kommunens storlek har 

ett signifikant positivt samband med antalet kategorier. Underliggande resultat uppvisade 

i modell 3 ett signifikant positivt samband vilket går emot vår hypotes, samtidigt som 

något signifikant samband mellan Underliggande resultat och de beroende variablerna 

inte påvisas i någon av de andra modellerna. Det signifikanta sambandet bör dock inte 

tolkas som att kommuner med ett högt underliggande resultat redovisar ett större antal 

komponenter då operationaliseringen som tidigare nämnt inte ensam ger en komplett bild 

över hur avancerad den faktiska indelningen är. Sambandet bör därför endast tolkas som 

att kommunens underliggande resultat har ett positivt samband med antalet kategorier 

som gator och vägar är uppdelade i. I modell 4, med en justerad förklaringsgrad på 9,1%, 

påvisas ett svagt negativt samband mellan det maximala antalet komponenter som 

redovisades i en gatukategori och Politisk konkurrens b. Politisk konkurrens b är 

operationaliserad som ett Herfindahl-Hirschman index och mäter koncentrationen av 

politiska partier i kommunen. Ett negativt samband mellan indexet och den beroende 

variabeln innebär därmed att det finns ett positivt samband mellan den politiska 

konkurrensen och det maximalt antal redovisade komponenterna i en kategori. Likt 

resonemanget för sambanden i modell 3 bör sambandet i modell 4 inte tolkas som att 

kommuner med en hög politisk konkurrens redovisar ett större antal komponenter.  
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Sammanfattningsvis visar resultaten från de multipla linjära regressionerna för antalet 

komponenter att hypoteserna H4b och H7b ej kan förkastas, medan hypoteserna H1b, 

H2b1, H2b2, H3b, H5b, H6b förkastas. 

 

6.3.3 Multipel linjär regression - Nyttjandeperiod 

Tabell 14. Linjär regressionsanalys av Nyttjandeperiod 

 

I den multipla regressionen för den beroende variabeln Nyttjandeperiod testade vi först 

att använda en otransformerad variabel för Nyttjandeperiod. Residualen för modellen 

visade sig dock vara icke-normalfördelad, varför den beroende variabeln logaritmerades 

med den naturliga logaritmen. Den nya modellen hade en normalfördelad residual men 

ingen oberoende variabel uppvisade ett signifikant samband med bedömd 

nyttjandeperiod. Förklaringsgraden för modellen är negativ vilket bör tolkas som att de i 

modellen inkluderade variablerna är inte relevanta för att förklara bedömd 

nyttjandeperiod. Hypoteserna H1c och H3c förkastas därmed. 

  Modell 1 (n = 70) 

Variabel Förväntad 

riktning 
β S.E  VIF 

1. Underliggande 

resultat 

- -,011 39,805 1,046 

2. Eget kontor ? ,034 4,144 1,074 

3. Deloitte ? ,011 4,471 1,059 

4. EY ? ,054 3,529 1,114 

5. KPMG ? -,104 2,958 1,117 

  R2= 0,018, Justerad R2= - 0,058 

** 0,01 signifikansnivå 

* 0,05 signifikansnivå 

† 0,1 signifikansnivå 

 

Modell 1. Nytt.per = α + β1Und.res + β2Eget.kontor + β3Deloitte + β4EY + β5KPMG  

Variabeldefinitioner samt transformeringar 

 

Beroende variabel: Nyttjandeperiod = Bedömd nyttjandeperiod för slitlager på lokalgata/villagata.  Logaritmering 

med talet e   

 

1. Underliggande resultat = (Årets res. + Avsättn. (ej pensionsavsättn.) + Partiell inlösen + (Nedskrivn. + Fsg. + 

Utrang.) + Bidr. stat. infrastr. - Reavinster) / (Skatteintäkter + Nettobidr.). Winsorization på 96% nivå 

2. Eget Kontor = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

3. Deloitte = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

4. EY = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

5. KPMG = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 
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6.3.4 Sammanfattning analys 

Tabell 15. Översikt av analysresultat 

 

Sammanfattningsvis var det endast tre av våra hypoteser som ej kunde förkastas. Den 

logistiska regressionen uppvisade som högst en förklaringsgrad på 7,4% medan de linjära 

 Förväntad riktning     Faktisk riktning   Förkastas / Förkastas ej 

 

1. Underliggande 

resultat 

H1a 

H1b 

H1c 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

+ 

+ 

- 

  

 

 

Förkastas 

Förkastas 

Förkastas 

 

 

2.1 Finansiell styrka 

H2a1 

H2b1 

 

 

- 

- 
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Förkastas 

Förkastas 

 

2.2. Finansiell styrka 

H2a2 

H2b2 

 

 

+ 

+ 

 

- 

+ 

  

Förkastas 

Förkastas 

 

3. Revisionsbyrå 

(referensvariabel PwC) 

H3a 

Eget kontor 
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regressionerna som högst hade en förklaringsgrad på 29,2% respektive -5,8%. De 

variabler vi valt att basera våra modeller på förklarar således varken sannolikheten att 

kommunerna komponentredovisar eller val av nyttjandeperiod på en godtagbar nivå. Då 

förklaringsgraderna för modellerna för Komponentredovisning och Nyttjandeperiod är 

låg, i synnerhet för den senare, torde det finnas andra faktorer som påverkar de beroende 

variablerna som inte har inkluderats i våra modeller. Noterbart är att PwC i samtliga 

modeller har använts som referensvariabel för revisionsbyråerna, vilket innebär att 

riktningen som byråerna uppvisar i regressionerna endast visar byråernas riktning i 

förhållande till PwC. Variabeln Kommunens storlek står för en stor del, 5,1%, av den 

totala förklaringsgraden i modellen för sannolikheten att en kommun 

komponentredovisar, medan modellen för att förklara Nyttjandeperiod helt saknar 

relevanta variabler. Möjliga orsaker till detta utfall diskuteras i nästa kapitel. 

 

6.3.5 Robusthetstest 

Då förklaringsgraden var negativ i modellen som användes för den beroende variabeln 

Nyttjandeperiod gjordes ett test med samtliga oberoende variabler förutom variabeln 

Statliga bidrag. Anledningen till att Statliga bidrag uteslöts var att variabeln som tidigare 

nämnt korrelerar med andra variabler. Kommunens storlek visade sig med 95% säkerhet 

ha ett signifikant positivt samband med den bedömda nyttjandeperioden. Genom att testa 

denna modell ser vi att variabeln Kommunens storlek förklarar en del av variationen i 

variabeln Nyttjandeperiod, men då vi utifrån vald teori inte kunde bygga upp 

argumentationen för en hypotes avseende Kommunens storlek kunde denna variabel i 

slutändan inte inkluderas i vår modell. Den justerade förklaringsgraden för denna modell 

uppgick dock endast till 4,0%. 

 

För att pröva modellernas robusthet testades modell 1 i samtliga regressioner med de 

otransformerade variablerna. I den logistiska regressionen för modell 1 med 

otransformerade variabler visade sig ingen av variablerna ha ett signifikant samband med 

tillämpning av komponentredovisning. Vad gäller den linjära regressionen med 

otransformerade värden visade sig Kommunens storlek fortfarande ha ett signifikant 
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samband med den beroende variabeln Antal komponenter a. De två variablerna EY och 

Finansiell styrka blev dock svagt signifikanta i denna regression, vilket är 

anmärkningsvärt då variabeln Politisk konkurrens a inte längre uppvisade signifikans. 

Regressionens residual var ej normalfördelad. Den linjära regressionen avseende 

Nyttjandeperiod med otransformerade värden visade upp fortsatt icke-signifikanta 

variabler. Innebörden av robusthetstesternas resultat är att våra modeller inte kan 

betraktas som robusta, och att slutsatser från vår analys med transformerade värden bör 

tolkas med stor försiktighet.  

 

Modell 3 och 4 i den linjära regressionen för Antal komponenter testades även de med 

otransformerade variabler. I modell 3 försvann de signifikanta sambanden med samtliga 

variabler som i transformerat tillstånd uppvisat ett signifikant samband. Variabeln 

finansiell styrka visade dock på ett svagt positivt signifikant samband med Antal 

komponenter b. I likhet med modell 1 och 2 kan därmed modell 3 inte betraktas som 

robust. I modell 4 med den beroende variabeln Antal komponenter c hade variabeln 

Politisk konkurrens b ett fortsatt svagt negativt signifikant samband med den beroende 

variabeln, vilket tyder på att modell 4 är robust. Samtliga regressionsanalyser med 

otransformerade variabler finns bifogade i bilaga 1. 
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7 Diskussion och slutsats  

 I detta kapitel sammanfattar och diskuterar vi studiens resultat samt resonerar kring 

studiens begränsningar. Kapitlet mynnar därefter ut i förslag till vidare forskning.  

 

 

Syftet med denna studie är att utforska hur kommuner har hanterat det nya explicita kravet 

på komponentredovisning, och förklara skillnader i uppskattningar och bedömningar 

avseende komponentindelning samt nyttjandeperioder. Studien är avgränsad till att endast 

omfatta komponentredovisning av gator och vägar. Utifrån ett eklektiskt angreppssätt 

med utgångspunkt i PAT och IT har hypoteser formulerats avseende förklarande 

variabler, som visat sig vara relevanta i tidigare studier, för att kunna besvara syftet. 

Operationaliseringen av variablerna utfördes i enlighet med hur variablerna 

operationaliserats i tidigare studier avseende den kommunala sektorn. Vidare samlades 

data för våra beroende variabler, avseende kommunernas hantering av kravet på 

komponentredovisning, in genom ett enkätutskick samt genom direktkontakt med 

kommunerna. Utifrån våra hypoteser utformades statistiskt fungerande modeller där de 

oberoende variablerna syftade till att förklara implementering av komponentredovisning 

genom en logistisk regression samt val av antal komponenter och nyttjandeperiod genom 

linjära regressioner. Analysen visade att variabeln Kommunens storlek hade ett 

signifikant positivt samband med tillämpningen av komponentredovisning samt det totala 

antalet redovisade komponenter, medan variabeln Politisk konkurrens hade ett signifikant 

positivt samband med antalet redovisade komponenter när denna operationaliserades som 

en dummyvariabel för minoritetsstyre. Resterande oberoende variabler uppvisade inte 

något signifikant samband med de beroende variablerna i våra modeller. Det bör dock 

beaktas, med hänsyn till robusthetstesterna, att resultaten från analysen inte är helt 

tillförlitliga. 

 

De linjära regressionerna för de två alternativa operationaliseringarna av variabeln Antal 

komponenter visade på ett signifikant positivt samband mellan antalet kategorier och 
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variablerna Underliggande resultat samt Kommunens storlek. Regressionerna visade 

vidare på ett svagt negativt signifikant samband mellan Politisk konkurrens b och det 

högsta antalet komponenter som redovisats i en kategori. Då dessa två 

operationaliseringar inte kan besvara hypoteserna, då hypoteserna formulerats med 

utgångspunkt i “antalet komponenter”, betraktas de regressioner som testats för de två 

operationaliseringarna endast som en kompletterande analys med syfte att bidra till en 

ökad förståelse för kommunernas komponentindelning. Utifrån regressionsanalysen kan 

vi därmed konstatera att det är vanligare att dela in gator och vägar i ett större antal 

kategorier i kommuner med ett större antal invånare samt i kommuner med ett högt 

underliggande resultat. Vidare är det vanligare med fler komponenter i en kategori när 

det finns en hög koncentration av politiska partier i kommunen. Med hänsyn till att antalet 

kategorier och det högsta antalet observerade komponenter i en kategori måste sättas i 

relation till det totala antalet redovisade komponenter för att ge meningsfull information 

kring hur avancerad kommunernas komponentindelning är, är det svårt att dra några 

konkreta slutsatser utifrån analysresultaten. I styckena nedan kommer resultaten av 

regressionerna att diskuteras utifrån hypotesformuleringarna, varför Antal komponenter 

b och c inte kommer att beröras vidare i sammanhanget. 

 

7.1 Signifikanta samband 

I regressionsanalyserna visade sig Storlek kommun ha ett signifikant positivt samband 

med både Komponentredovisning och Antal komponenter, vilket även argumenterades 

för i hypotesformuleringen. Resultatet går i linje med Falkman och Tagessons (2008) och 

Haraldssons (2016) studier avseende sambandet mellan kommunens storlek och 

efterlevnad av redovisningsreglering. Även i dessa studier mättes variabeln på ett 

liknande sätt, då i form av antal invånare respektive antal hushåll. Ett större antal invånare 

antas medföra att kommunens samhällspåverkan är större (Watts & Zimmerman, 1990) 

vilket riktar uppmärksamhet mot större kommuner. Vår studie visade på att större 

kommuner i högre utsträckning komponentredovisade och redovisade ett högre antal 

komponenter vilket skulle kunna förklaras av den mer omfattande granskning som 

Falkman och Tagesson (2008) menar att större kommuner utsätts för. De större 

kommunerna antas även utsättas för en större press från invånare (Haraldsson, 2016) och 
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övriga intressenter, såsom RKR och Regeringen, än mindre kommuner vilket kan förklara 

att regleringen efterlevs i högre grad än i mindre kommuner och att 

komponentindelningen dessutom är mer avancerad. Att det i större organisationer finns 

ett större antal redovisare som antas ha en högre utbildningsnivå och därmed högre 

kompetens (Falkman & Tagesson, 2008; Collin m.fl., 2009) skulle även kunna förklara 

en mer omfattande komponentindelning. Dessa redovisare antas vilja upprätthålla yrkets 

professionalism, varför värnandet om professionen kan medföra att redovisare i 

kommunerna aktivt arbetar för att efterleva ny reglering. 

 

En hög politisk konkurrens visade sig i studien ha ett signifikant positivt samband med 

antalet redovisade komponenter när variabeln operationaliserades som en dummyvariabel 

för minoritetsstyre. Att resultatet i analysen skiljer sig åt mellan de två 

operationaliseringarna av variabeln tyder på att det endast är den politiska konkurrens i 

form av att de styrande i kommunen inte innehar en majoritet av mandaten i 

kommunfullmäktige som medför ett signifikant samband. Då de styrande partierna är i 

beroendeställning i förhållande till övriga partier när det gäller att driva igenom beslut, 

samtidigt som dessa övriga partier utsätter de styrande partierna för granskning (Stigler, 

1971), indikerar studiens resultat att dessa faktorer skulle kunna påverka kommuner med 

minoritetsstyren att i högre grad efterleva reglering. De styrande partiernas önskan om att 

bli omvalda i nästa val (Haraldsson, 2016; Baber, 1983) kan möjligen också förklara den 

mer avancerade komponentindelningen i kommuner med minoritetsstyren. Variabeln 

visade sig signifikant för att förklara efterlevnad av redovisningsreglering i Haraldssons 

(2016) studie och för att förklara incitament att tillhandahålla revision av offentlig sektor 

i Babers (1983) studie. I båda studierna antogs signalerandet av ekonomiskt 

ansvarstagande vara viktigt för de styrande partierna vid ett minoritetsstyre. I kontrast till 

vår studies resultat uppvisade istället Haraldsson och Tagessons (2014) studie ett 

signifikant negativt samband mellan minoritetsstyre och redovisningsreglering respektive 

god redovisningssed. En möjlig förklaring till att resultaten i studierna uppvisar olika 

sambandsriktningar kan vara att Haraldsson och Tagessons studie avser VA-sektorn, där 

behovet av att signalera ansvarstagande enligt författarna inte bedöms vara lika starkt som 

hos övriga verksamheter inom den kommunala sektorn.  
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7.2 Ej signifikanta samband 

Variabeln Underliggande resultat syftade till att undersöka huruvida implementering och 

tillämpning av komponentredovisning använts i ett resultatstyrande syfte. Politikers 

egenintressen och önskan om att bli omvalda (Donatella, 2016) antogs i 

hypotesformuleringen kunna påverka kommunernas tillämpning av 

komponentredovisning samt gjorda bedömningar avseende antal komponenter samt 

nyttjandeperiod. Då det i studien inte framkommit något signifikant samband mellan det 

underliggande resultatet och tillämpningen av komponentredovisning, antalet 

komponenter eller den bedömda nyttjandeperioden indikerar det att kommunerna inte 

använder komponentredovisning för att styra resultatet. Det bör dock poängteras att den 

data som legat till grund för variabeln i vissa fall inhämtats från ännu ej antagna 

årsredovisningar. I de fall där kommunfullmäktige beslutat att justera årsredovisningarna 

efter att analysen i denna studie genomförts innebär detta att studiens utfall skulle kunna 

ha blivit annorlunda om de fastställda årsredovisningarna istället hade använts. Det är 

dock endast i enstaka fall som vi sett att årsredovisningarna faktiskt justerats efter att ha 

behandlats i kommunfullmäktige, vilket indikerar att en ändring av årsredovisningarna 

endast borde ha en begränsad påverkan på studiens resultat.  

 

Kommunernas finansiella styrka uppvisade inget signifikant samband med vare sig 

tillämpning av komponentredovisning eller antal redovisade komponenter. 

Hypotesformuleringen ledde till två hypoteser för variabeln, då både ett positivt och 

negativt samband mellan variabeln och de beroende variablerna Komponentredovisning 

och Antal komponenter ansågs vara möjligt. Med hänsyn till att båda hypoteserna 

förkastades kan kommunerna inte antas vara mer benägna att efterleva reglering i syfte 

att undgå negativ uppmärksamhet från de intressenter som kommunen står i skuld till (jfr 

DiMaggio & Powell, 1983), såsom kommunalt anställda, kreditgivare och staten. 

Kommuner kan heller inte förväntas vara mer benägna att efterleva reglering i de fall där 

ekonomiska resurser finns tillgängliga i kommunen. Vidare har heller inte någon av 

studierna som ligger till grund för hypotesformuleringarna funnit ett signifikant samband 
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mellan efterlevnad av reglering och finansiell styrka. Tagesson, Klugman och Lindvall-

Ekströms (2013) studie fann visserligen ett signifikant samband på 90% nivå, men då 

studien avser sociala, miljömässiga och etiska upplysningar där reglering och 

efterlevnadskrav saknas kan studien ej betraktas som jämförbar med denna studie. 

Noterbart är att även för denna variabel har ännu ej fastställda årsredovisningar legat till 

grund för datainhämtningen. 

 

I Falkmans och Tagessons (2008) samt Haraldssons och Tagessons (2014) studier fann 

man signifikans för ett samband mellan valet av revisionsbyrå och efterlevnaden av 

reglering. Ett signifikant samband uppvisades dock inte i vår studie, men likt Falkman 

och Tagesson kunde vi observera vissa skillnader mellan kommuner beroende på vilken 

revisionsbyrå som anlitats. Skillnaderna avsåg bedömningar i antalet redovisade 

komponenter och vald nyttjandeperiod för dessa, snarare än huruvida 

komponentredovisning tillämpades eller ej. Avseende tillämpningen av 

komponentredovisning kunde inga större skillnader observeras kopplat till vald 

revisionsbyrå. Avsaknaden av ett signifikant samband behöver dock inte betraktas som 

något negativt, då signifikanta skillnader mellan byråer skulle kunna innebära en skillnad 

i kvaliteten på de tjänster som kommunerna betalar för. Med hänsyn till att 

revisionsbyråerna endast agerar i egenskap av sakkunniga biträden, och därmed endast 

konsulteras av kommunerna, skulle avsaknaden av signifikanta samband även kunna bero 

på att revisionsbyråerna inte kan utöva någon tvingande press på kommunerna (jfr Cassel, 

2000; Falkman & Tagesson, 2008). Utifrån påståendet att revisionsbyråer kan utöva 

normativ press mot kommuner genom den expertis och legitimitet byråerna innehar 

(Falkman & Tagesson, 2014) är det intressant med den spridning av gjorda bedömningar 

som observerats inom kommuner som anlitat samma revisionsbyrå. Som tidigare nämnts 

i avsnittet för univariat analys kan en möjlig orsak till spridningen vara att utarbetade 

riktlinjer eller processer vid biträdandet av kommuner saknas, men spridningen kan även 

bero på att revisionsbyråernas råd och rekommendationer inte har något större inflytande 

på de beslut som kommunerna i slutändan fattar.  
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Kommunernas skattebaser uppvisar i våra modeller inget signifikant samband med 

kommunernas tillämpning och efterlevnad av redovisningsregleringen. Variabeln har 

visat sig ha ett signifikant positivt samband med efterlevnaden av reglering (Haraldsson, 

2016), och ett något svagare signifikant positivt samband med efterlevnaden av god 

redovisningssed (Haraldsson & Tagesson, 2014). I hypotesformuleringen antogs 

inkomsten hos kommunens invånare ha ett positivt samband med intresset och 

möjligheten att påverka kommunens verksamhet. I våra modeller uppvisade variabeln en 

positiv riktning, men då variabeln ej var signifikant skulle det kunna innebära att 

efterlevnaden av redovisningsreglering inom området komponentredovisning inte anses 

vara av intresse för kommunens invånare.   

 

Variabeln Statliga bidrag visade sig problematisk att inkludera i våra modeller på grund 

av korrelationen med variablerna Skattebas och Kommunens storlek. Då VIF-värdena för 

modeller innehållandes Skattebas istället för Statliga bidrag var bättre har Statliga bidrag 

således inte testats i våra modeller. Då variabeln testats separat mot de beroende 

variablerna Komponentredovisning och Antal komponenter kan vi dock konstatera 

avsaknaden av ett signifikant samband med dessa variabler. Med reservation för att 

variabeln anses vara problematisk sett till normalfördelning och multikollinearitet finns 

det dock anledning att diskutera resultatets innebörd. I vår modell uppvisade variabeln 

Statliga bidrag en positiv riktningskoefficient i förhållande till Komponentredovisning 

och Antal komponenter, dock som tidigare nämnt ej signifikant. Variablerna Statliga 

bidrag och Kommunens storlek uppvisade korrelationsproblem även i Falkman och 

Tagessons (2008) studie, men Statliga bidrag uppvisade istället ett svagt signifikant 

negativt samband med efterlevnad av reglering. En förklaring till resultatet i Falkman och 

Tagessons studie och vår avsaknad av signifikans skulle kunna vara att kommuner som 

mottar ett högre bidrag prioriterar andra delar av verksamheten högre än efterlevnad av 

redovisningsreglering och -normering. Meyer och Rowans (1977) resonemang avseende 

organisationens behov att agera på ett sätt som uppfattas som legitimt av övriga aktörer 

inom den institutionella miljön skulle i den kommunala kontexten därför kunna innebära 

att kommunerna agerar på ett sätt som uppfattas som legitimt i andra avseenden än 

efterlevnaden av redovisningsreglering. 
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Den andra operationaliseringen av hypotesen kring politisk konkurrens mätte 

koncentrationen av olika partier i kommunerna. Herfindahl-Hirschman index mäter 

därmed hur stor konkurrensen är mellan de olika partierna sett till antalet mandat de fått, 

och tar inte hänsyn till huruvida ett parti är beroende av andra partiers röster för att få 

igenom ett beslut vilket operationaliseringen av Politisk konkurrens a gör. Till skillnad 

från Politisk konkurrens a visade sig denna variabel inte ha ett signifikant samband med 

tillämpning och efterlevnad av komponentredovisning. Variabeln visade dock upp en 

negativ riktningskoefficient i förhållande till variabeln Antal komponenter och en positiv 

riktningskoefficient i regressionen för Komponentredovisning, trots att vi förväntade en 

negativ riktning i förhållande till båda beroende variablerna. Politisk konkurrens a 

uppvisade en positiv riktningskoefficient i båda dessa regressioner vilket vi även 

förväntade oss i hypotesformuleringen. Resultatet avseende de två operationaliseringarna 

för politisk konkurrens tyder på att operationaliseringen av variabeln är avgörande för hur 

väl variabeln förklarar de beroende variablerna.   

 

7.3 Egna reflektioner 

Då våra modeller uppvisade relativt låga förklaringsgrader kan vi anta att det finns andra 

variabler som erbjuder en bättre förklaring avseende implementeringen och hanteringen 

av komponentredovisning i de svenska kommunerna. Exempelvis inkluderar tidigare 

studier kring redovisningsval och efterlevnad av reglering variabler såsom politisk 

tillhörighet hos det styrande partiet (Tagesson, Klugman & Lindvall-Ekström, 2013; 

Haraldsson & Tagesson, 2014), ekonomichefernas inverkan på fattade beslut (Donatella, 

2016), skattesats (Haraldsson & Tagesson, 2014; Tagesson, Klugman & Lindvall-

Ekström, 2013) samt massmedias inflytande (Donatella, 2016). I vissa avseenden behöver 

dock avsaknaden av signifikanta samband i studien ej betraktas som något negativt, i 

synnerhet inte avseende variablerna där argumentationen föreslår att kommunerna 

resultatstyr och att politikerna önskar visa upp en mer skönmålad bild av kommunernas 

situation. Å andra sidan kan den kunskap och de intryck som inhämtats under studiens 

gång ge ytterligare en dimension till den kvantitativa analysen. Under arbetet med denna 
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studie har vi pratat med många kommunalt anställda och läst åtskilliga protokoll från 

kommunfullmäktigen samt granskningsrapporter från kommunernas sakkunniga 

revisorer. Det som slagit oss är att det verkar finnas en klyfta i synen på rättvisande bild 

samt god ekonomisk hushållning mellan normgivare och de som arbetar i kommunerna. 

Vissa av de kommunalt anställda menar att de ser inte hur komponentindelningen skulle 

ge upphov till en mer rättvisande bild, utan att det snarare är att gå emot god ekonomisk 

hushållning att klassa ett byte av exempelvis ett slitlager som en investering istället för 

en underhållskostnad. Argumentet för varför bytet inte skulle klassas som en investering 

var att det upplevdes som felaktigt att avsätta kapital i en investeringsbudget för en gata 

som redan finns, då en omasfaltering inte är något som förbättrar gatan gentemot gatans 

skick när den var nybyggd. 

 

Ett annat problem vi har uppmärksammat under studiens gång är själva implementeringen 

av komponentredovisning. Att 39,4% av kommunerna inte har implementerat 

komponentredovisningen trots att det har gått två år sedan kravet trädde i kraft är 

anmärkningsvärt. Tanken med komponentavskrivningen är att det ska ge upphov till en 

mer rättvisande bild över kommunernas ställning och den faktiska förbrukningen av 

tillgångarna. Jämförbarhet är dessutom något som är speciellt viktigt i den kommunala 

sektorn då kommunerna inte verkar på en aktiv marknad och därför behöver effektiviteten 

mätas på andra sätt. Som studien har visat skiljer sig antalet komponenter för samt 

kategoriseringen av gator och vägar sig åt mellan kommuner, där det minsta antalet 

redovisade komponenter är två stycken och det största antalet är 53 stycken. Detta 

påverkar i sin tur nyttjandeperioderna, vilka kommunerna bedömde kunde uppgå till allt 

mellan 10 år och 60 år för en lokalgata/villagata. Det explicita kravet gör gällande att 

gatorna ska delas upp i komponenter efter skillnaden i nyttjandeperiod, vilket borde göra 

det naturligt att dela upp gatorna efter både belastning och vägskikt. De kommuner som 

endast delat i två eller tre komponenter har således endast delat upp gatan efter vägskiktet, 

exempelvis i gatukropp och slitlager. Dessa kommuner tillämpar sedan samma 

nyttjandeperiod för alla gator oavsett belastning, vilket leder till en högre kostnadsföring 

per år. Det är stor skillnad i den årliga resultatbelastningen mellan en kommun som har 

en avskrivningstid på 60 år och en som har 10 år, allt annat lika. Kan man därför påstå att 
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komponentindelningen ger en mer rättvisande bild av kommunernas förbrukning och att 

jämförbarheten mellan kommuner ökar?  

 

Problematiken med tolkningsutrymmet i redovisningsregleringen- och normeringen är att 

en inskränkning av detta i syfte att öka jämförbarheten istället skulle medföra en minskad 

möjlighet för kommunerna att återge en så rättvisande bild som möjligt av sin verksamhet. 

Samtidigt som tolkningsutrymmets omfattning kan diskuteras avseende spridningen av 

de bedömningar som detta ger upphov till kan den allmänna efterlevnaden av gällande 

reglering betraktas som ett större bekymmer. I denna studie uppgav 39,4% av 

kommunerna att de inte komponentredovisade trots att det explicita kravet varit gällande 

sedan 2014. Studiens resultat går därmed i linje med vad Falkman och Tagesson (2008) 

och Haraldsson och Tagesson (2014) funnit avseende brister i implementeringen av 

redovisningsreglering i svenska kommuner. Trots att modellerna i denna studie saknar 

höga förklaringsgrader, och således inte förklarar det som huvudsakligen ligger till grund 

för val och bedömningar gjorda av kommuner, bidrar studien med intressanta 

observationer. Vi har i studien kartlagt hur många kommuner som implementerat 

komponentredovisning av gator och vägar samt hur långt efter kravets ikraftträdande som 

kommunerna faktiskt började att komponentredovisa. Översikten av de bedömningar som 

kommunerna gjort gällande antal redovisade komponenter och nyttjandeperioden för 

dessa åskådliggör en tydlig spridning i bedömningarna mellan kommuner, och indikerar 

att det finns en stor bredd i tolkningen av begreppen “betydande” samt “väsentlig” i 

RKR:s rekommendation.  

 

7.4 Studiens begränsningar 

Studiens resultat avser enbart kommunernas komponentredovisning av gator och vägar. 

Det är möjligt att ett annat resultat skulle ha uppnåtts om andra tillgångar som är föremål 

för komponentredovisning hade studerats. Gator och vägar utgör en begränsad del av 

kommunernas totala tillgångar varför andra tillgångsslag av större värde, där 

redovisningsvalen medför större resultatpåverkan, kan ha prioriterats vid implementering 

av komponentredovisning. Att vi klassificerat vissa kommuner som 
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“Komponentredovisar ej” behöver därmed nödvändigtvis inte innebära att kommunerna 

inte komponentredovisar andra tillgångsslag.  

  

Den begränsade mängden data för variablerna Antal komponenter och Nyttjandeperiod 

påverkar generaliserbarheten för de analyser där dessa variabler har ingått. Vid tolkning 

av analysens resultat för dessa variabler kan det därför vara svårt att dra en tillförlitlig 

slutats. Det positiva sambandet mellan antalet komponenter och kommunens storlek 

respektive minoritetsstyre bör därför beaktas med viss försiktighet. Modellen för 

nyttjandeperiod kan dessutom betraktas som mycket svag. Fler variabler borde ha 

inkluderats i modellen, och en större mängd relevant teori borde ha använts för att 

formulera väl underbyggda hypoteser för nyttjandeperioden.  

 

7.5 Förslag till vidare forskning 

Utifrån de observationer vi gjort under studiens gång och de avgränsningar vi tvingats 

göra har vi funnit ett antal områden där vidare studier vore av intresse. Exempelvis 

avgränsade vi vår studie från att omfatta komponentredovisningens inverkan på 

kommunernas budgetprocess, inom vilken stora förändringar blir märkbara när en 

omfördelning mellan underhålls- och investeringskostnader sker. Denna studie har 

dessutom enbart studerat tillgångsslaget gator och vägar, varför studier av andra 

tillgångsslag inom den kommunala sektorn skulle kunna komplettera vår studies resultat.  

 

En kvalitativ studie av kommunernas implementeringsprocess och arbete med 

komponentredovisning skulle kunna bidra med ytterligare förståelse för hur kommunerna 

gör bedömningar. Dessutom skulle en longitudinell studie där implementeringsprocessen 

studeras över ett antal år kunna medföra en ökad kunskap kring hur kommunerna hanterar 

ny redovisningsreglering.  
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9 Bilaga 1 – Otransformerade variabler 

Logistisk regression – Komponentredovisning 

 

 

 

 

  Modell 1 (n = 213)  Modell 2 (n = 213) 

Variabel Förväntad 

riktning 
B S.E  Exp 

(B) 

VIF  B S.E  Exp 

(B) 

VIF 

1. Underliggande 

resultat 

- 2,289 4,268 9,869 1,023  ----- ----- ----- ----- 

2. Finansiell 

styrka 

+/- -.402 ,779 ,669 1,140  ----- ----- ----- ----- 

3. Eget kontor ? ,132 1,101 1,141 1,882  ----- ----- ----- ----- 

4. Deloitte ? ,744 ,695 2,104 1,076  ----- ----- ----- ----- 

5. EY ? -,170 ,408 ,843 1,186  ----- ----- ----- ----- 

6. KPMG ? -,128 ,344 ,880 1,160  ----- ----- ----- ----- 

7. Kommunens 

storlek 

+ ,000 ,000 1,000 1,939  ,000 ,000 1,000 1,000 

8. Skattebas + ,000 ,000 1,000 1,192  ----- ----- ----- ----- 

9. Statliga bidrag + ----- ----- ----- -----  ----- ----- ----- ----- 

10. Politisk 

konkurrens a 

+ ,034 ,323 1,035 1,100  ----- ----- ----- ----- 

11. Politisk 

konkurrens b 

- -,793 3,903 ,345 1,196  ----- ----- ----- ----- 

  Nagelkerke R2= 0,035  Nagelkerke R2=0,012 

** 0,01 signifikansnivå 

* 0,05 signifikansnivå 

† 0,1 signifikansnivå 

 

Modell 1. Komp.red = α + B1Und.res + B2Fin.sty + B3Eget.kontor + B4Deloitte + B5EY + B6KPMG + B7Strl.kom + 

B8Skattebas + B9Pol.konk.a + B10Pol.konk.b + u 

 

Modell 2. Komp.red = α + B1Strl.kom + u 

Variabeldefinitioner samt transformeringar 

 

Beroende variabel: Komponentredovisning = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

 

1. Underliggande resultat = (Årets res. + Avsättn. (ej pensionsavsättn.) + Partiell inlösen + (Nedskrivn. + Fsg. + 

Utrang.) + Bidr. stat. infrastr. - Reavinster) / (Skatteintäkter + Nettobidr.)  

2. Finansiell styrka = (EK - Ansvarsförbindelser pension intjänad före 1998) / Tot T 

3. Eget Kontor = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

4. Deloitte = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

5. EY = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

6. KPMG = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

7. Kommunens storlek = Antal invånare  

8. Skattebas = Förvärvsinkomst för invånare över 20 år/Antal invånare  

9. Statliga bidrag = Mottaget nettobidrag 

10. Politisk konkurrens a = Dummyvariabel, Politisk majoritet = 0, Politisk minoritet =1 

11. Politisk konkurrens b = Herfindahl-Hirschman index 
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Multipel linjär regression - Antal komponenter a 

 

 

 

 

 

 

  Modell 1 (n = 72)  Modell 2 (n = 72) 

Variabel Förväntad 

riktning 
β S.E  VIF  β S.E  VIF 

1. Underliggande 

resultat 

- -,009 32,020 1,133  ----- ----- ----- 

2. Finansiell 

styrka 

+/- ,220† 6,284 1,281  ----- ----- ----- 

3. Eget kontor ? -,121 5,585 1,873  ----- ----- ----- 

4. Deloitte ? ,089 4,752 1,125  ----- ----- ----- 

5. EY ? ,196† 3,730 1,174  ----- ----- ----- 

6. KPMG ? ,038 3,084 1,148  ----- ----- ----- 

7. Kommunens 

storlek 

+ ,344* ,000 1,882  ,362** 0,000 1,010 

8. Skattebas + ,139 ,000 1,175  ----- ----- ----- 

9. Statliga bidrag + ----- ----- -----  ----- ----- ----- 

10. Politisk 

konkurrens a 

+ ,174 2,625 1,127  ,204† 2,554 1,010 

11. Politisk 

konkurrens b 

- -,072 33,620 1,156  ----- ----- ----- 

  R2= 0,296, Justerad R2= 0,180  R2= 0,158, Justerad R2= 0,134 

** 0,01 signifikansnivå 

* 0,05 signifikansnivå 

† 0,1 signifikansnivå 

 

Modell 1. Ant.komp = α + β1Und.res + β2Fin.sty + β3Eget.kontor + β4Deloitte + β5EY + β6KPMG + β7Strl.kom + 

β8Skattebas + β9Pol.konk.a + β10Pol.konk.b + u 

 

Modell 2. Ant.komp = α + β1Strl.kom + β2Pol.konk.a + u 

Variabeldefinitioner samt transformeringar 

 

Beroende variabel: Antal komponenter a = Summan av antal komponenter per kategori 

 

1. Underliggande resultat = (Årets res. + Avsättn. (ej pensionsavsättn.) + Partiell inlösen + (Nedskrivn. + Fsg. + 

Utrang.) + Bidr. stat. infrastr. - Reavinster) / (Skatteintäkter + Nettobidr.) 

2. Finansiell styrka = (EK - Ansvarsförbindelser pension intjänad före 1998) / Tot T 

3. Eget Kontor = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

4. Deloitte = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

5. EY = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

6. KPMG = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

7. Kommunens storlek = Antal invånare  

8. Skattebas = Förvärvsinkomst för invånare över 20 år/Antal invånare  

9. Statliga bidrag = Mottaget nettobidrag  

10. Politisk konkurrens a = Dummyvariabel, Politisk majoritet = 0, Politisk minoritet =1 

11. Politisk konkurrens b = Herfindahl-Hirschman index 
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Multipel linjär regression – Antal komponenter b och c 

 

 

 

 

 

 

  Modell 3 (n = 72)  Modell 4 (n = 72) 

Variabel Förväntad 

riktning 
β S.E  VIF  β S.E  VIF 

1. Underliggande 

resultat 

- ,131 10,075 1,133  -,135 5,525 1,072 

2. Finansiell 

styrka 

+/- ,234† 1,977 1,281  ,152 1,073 1,187 

3. Eget kontor ? -,047 1,757 1,837  ----- ----- ----- 

4. Deloitte ? ,019 1,495 1,125  ----- ----- ----- 

5. EY ? ,125 1,174 1,174  ----- ----- ----- 

6. KPMG ? ,036 ,970 1,148  ----- ----- ----- 

7. Kommunens 

storlek 

+ ,222 ,000 1,882  ,169 ,000 1,229 

8. Skattebas + ,051 ,000 1,175  ,112 ,000 1,135 

9. Statliga bidrag + ----- ----- -----  ----- ----- ----- 

10. Politisk 

konkurrens a 

+ ,120 ,826 1,127  ,096 ,455 1,076 

11. Politisk 

konkurrens b 

- ,090 10,578 1,156  -,220† 5,848 1,111 

  R2= 0,171, Justerad R2= 0,035  R2= 0,182, Justerad R2= 0,107 

** 0,01 signifikansnivå 

* 0,05 signifikansnivå 

† 0,1 signifikansnivå 

 

Modell 3. Ant.kat = α + β1Und.res + β2Fin.sty + β3Eget.kontor + β4Deloitte + β5EY + β6KPMG + β7Strl.kom + 

β8Skattebas + β9Pol.konk.a + β10Pol.konk.b + u 

 

Modell 4. Max.komp = α + β1Und.res + β2Fin.sty + β7Strl.kom + β8Skattebas + β9Pol.konk.a + β10Pol.konk.b + u 

Variabeldefinitioner samt transformeringar 

 

Beroende variabel Modell 3: Antal komponenter b = Antalet kategorier som kommunerna delat in gator och vägar i 

Beroende variabel Modell 4: Antal komponenter c = Det högsta antalet komponenter som observerats i en kategori  

 

1. Underliggande resultat = (Årets res. + Avsättn. (ej pensionsavsättn.) + Partiell inlösen + (Nedskrivn. + Fsg. + 

Utrang.) + Bidr. stat. infrastr. - Reavinster) / (Skatteintäkter + Nettobidr.)  

2. Finansiell styrka = (EK - Ansvarsförbindelser pension intjänad före 1998) / Tot T 

3. Eget Kontor = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

4. Deloitte = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

5. EY = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

6. KPMG = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

7. Kommunens storlek = Antal invånare  

8. Skattebas = Förvärvsinkomst för invånare över 20 år/Antal invånare 

9. Statliga bidrag = Mottaget nettobidrag 

10. Politisk konkurrens a = Dummyvariabel, Politisk majoritet = 0, Politisk minoritet =1 

11. Politisk konkurrens b = Herfindahl-Hirschman index 
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Multipel linjär regression – Nyttjandeperiod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Modell 1 (n = 70) 

Variabel Förväntad 

riktning 
β S.E  VIF 

1. Underliggande 

resultat 

- ,037 30,121 1,056 

2. Eget kontor ? ,030 4,136 1,071 

3. Deloitte ? ,013 4,471 1,060 

4. EY ? ,060 3,509 1,103 

5. KPMG ? -,110 2,984 1,139 

  R2= 0,019, Justerad R2= - 0,057 

** 0,01 signifikansnivå 

* 0,05 signifikansnivå 

† 0,1 signifikansnivå 

 

Modell 1. Nytt.per = α + β1Und.res + β2Eget.kontor + β3Deloitte + β4EY + β5KPMG  

Variabeldefinitioner samt transformeringar 

 

Beroende variabel: Nyttjandeperiod = Bedömd nyttjandeperiod för slitlager på lokalgata/villagata 

 

1. Underliggande resultat = (Årets res. + Avsättn. (ej pensionsavsättn.) + Partiell inlösen + (Nedskrivn. + Fsg. + 

Utrang.) + Bidr. stat. infrastr. - Reavinster) / (Skatteintäkter + Nettobidr.) 

2. Eget Kontor = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

3. Deloitte = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

4. EY = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 

5. KPMG = Dummyvariabel, Nej = 0, Ja = 1 
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10 Bilaga 2 – Översikt komponentindelning  

Antal kategorier Totalt antal komponenter Max antal komponenter per kategori 

   

1 kategorier n=24 n=24 

Medelvärde 3,63 3,63 

Median 3 3 

Min / Max 2 / 10 2 / 10 

Standardavvikelse 2,04 2,04 

   

2 kategorier n=5 n=5 

Medelvärde 5,6 3,2 

Median 6 3 

Min / Max 5 / 6 3 / 4 

Standardavvikelse 0,55 0,45 

   

3 kategorier n=7 n=7 

Medelvärde 7,71 2,71 

Median 6 2 

Min / Max 6 / 15 2 / 5 

Standardavvikelse 3,40 1,11 

   

4 kategorier n=4 n=4 

Medelvärde 16,50 4,25 

Median 17,50 4,50 

Min / Max 8 / 23 2 / 6 

Standardavvikelse 6,35 1,71 

   

5 kategorier n=12 n=12 

Medelvärde 18,08 4,17 

Median 17,50 4,00 

Min / Max 9 / 30 2 / 7 

Standardavvikelse 6,91 1,47 

   

6 kategorier n=6 n=6 

Medelvärde 19,67 5,17 

Median 17,00 5,00 

Min / Max 3 / 39 2 / 9 

Standardavvikelse 13,28 2,86 

   

7 kategorier n=3 n=3 

Medelvärde 31,00 5,00 

Median 26,00 5,00 

Min / Max 14 / 53 2 / 8 

Standardavvikelse 19,98 3,00 

   

8 kategorier n=3 n=3 

Medelvärde 26,00 3,33 

Median 24,00 3,00 

Min / Max 22 / 32 3 / 4 

Standardavvikelse 5,29 0,58 

 

9 kategorier   

Medelvärde ----- ----- 

Median ----- ----- 

Min / Max ----- ----- 

Standardavvikelse ----- ----- 

   

10 kategorier n=5 n=5 

Medelvärde 20,40 3,00 

Median 16,00 3,00 

Min / Max 15 / 33 2 / 4 

Standardavvikelse 7,80 1,00 

   

11 kategorier n=3 n=3 

Medelvärde 22,33 3,33 

Median 24,00 3,00 

Min / Max 15 / 28 3 / 4 

Standardavvikelse 6,66 0,58 
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11 Bilaga 3 – Korrelationsmatriser för Antal 

komponenter b och c 
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12 Bilaga 4 - Enkät 

Till dig som är väl insatt i kommunens redovisningsarbete inom 

området gator och vägar 

 
 

Som en del av vårt examensarbete på Civilekonomprogrammet vid Linköpings 

universitet genomför vi en studie i samverkan med Rådet för Kommunal Redovisning 

(RKR). Syftet med studien är att utforska hur kommuner har hanterat det nya explicita 

kravet på komponentredovisning, samt förklara skillnader i uppskattningar och 

bedömningar avseende komponentindelning samt nyttjandeperioder. För att studera hur 

långt svenska kommuner har kommit med implementeringen av komponentredovisning 

har vi utformat en enkät, som vi skulle vara ytterst tacksamma om ni hade möjlighet att 

besvara. Enkäten har utformats i samråd med en företrädare för kommunal verksamhet. 

 

Enkäten har skickats ut till samtliga kommuner. Studien avser endast tillgångsslaget 

gator och vägar. Enkäten innehåller 8 frågor och beräknas ta ca 15 minuter att besvara. 

Deltagandet är självklart frivilligt, men vi hoppas att ni har möjlighet och tid att fylla i 

enkäten. Ju högre svarsfrekvens enkäten har desto bättre underlag utgör detta för både 

vår studie och för RKR. 

 

Om du som mottagit detta brev upplever att du inte är rätt person för att besvara enkäten 

får du gärna överlämna enkäten till någon annan lämplig anställd inom din kommun. Ert 

svar kommer att behandlas konfidentiellt vid sammanställandet av enkäterna. 

 

Vi vore tacksamma om ni har möjlighet att svara på enkäten innan den 21/4, och ett 

förfrankerat kuvert för att kunna posta den besvarade enkäten finns bifogat. Om ni har 

några frågor kring enkäten eller examensarbetet är ni välkomna att maila 

marje538@student.liu.se alternativt emeze061@student.liu.se. Handledare för vårt 

examensarbete är Torbjörn Tagesson, och har ni ytterligare frågor kring studien går det 

bra att maila honom på torbjorn.tagesson@liu.se. 

 

Stort tack på förhand! 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Maria Jenskog och Emelie Zettervall 

Linköping, april 2017 
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Enkät 

 

Vänligen notera att frågorna endast berör redovisning av gator och vägar. 

 

1. Allmänna uppgifter 

 

Namn på kommun:  

 

Totalt bokfört värde på gator och vägar:  

Om vi får kontakta dig vid frågor angående enkäten, var vänlig fyll i ditt namn och 

telefonnummer. 

Namn:  

 

Telefonnummer:  

 

2. Tillämpar er kommun komponentredovisning av gator och vägar? D.v.s. 

redovisar ni två eller flera komponenter för minst en tillgång. Vänligen sätt ett X efter 

det svar som är tillämpligt. 

 

Ja:     Nej: 

 

3. Vad hade er kommun för avskrivningskostnad respektive underhållskostnad 

(endast barmarksunderhåll) för gator och vägar år 2016? Underhållskostnaden 

innefattar därmed inte snöröjning och halkbekämpning. 

 

Avskrivningskostnad:  

 

Underhållskostnad:   

 

Fråga 4-8 gäller er som valde svarsalternativ “Ja” på fråga 2. Om ni valde 

svarsalternativ “Nej” på fråga 2 avslutas enkäten här för er del. Stort tack för ert 

deltagande! 

 

4. Vilket år började er kommun tillämpa komponentredovisning av gator och 

vägar? 

 

År:  

 

 

5. Har er kommun delat in en eller flera gator och vägar som fanns före 

implementeringsdatumet av komponentredovisningen i komponenter? D.v.s. andra 

gator och vägar än de som byggts eller anskaffats efter implementeringsdatumet. 

 

Ja:     Nej: 
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Om ni valde svarsalternativ “Nej” på fråga 5, vänligen gå direkt till fråga 8. 

 

 

 

 

6. Har er kommun delat in samtliga befintliga gator och vägar i komponenter? 

 

Ja:     Nej:  

 

Om ni valde svarsalternativ “Ja” på fråga 6, vänligen gå direkt till fråga 8. 

 

7. Hur bedömer er kommun huruvida en befintlig gata eller väg ska delas in i 

komponenter? Vänligen besvara endast det alternativ som huvudsakligen används vid 

bedömningar, d.v.s. a, b, c eller d. 

 

a) Utifrån tillgångens bokförda värde 

                

Beloppsgräns:  

 

   

b) Utifrån kvarvarande nyttjandeperiod på tillgången 

 

Antal år:  

 

c) Utifrån att tillgången består av betydande komponenter, där komponenten 

bedöms genom: 

 

Procentuell andel av bokfört värde:  

eller, 

Ett specifikt belopp:  

eller, 

Nyttjandeperiod:  

 

d) Utifrån annat kriterium, vänligen specificera hur bedömningen görs:  
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8. Matris över komponenter 

Instruktioner matris 

På nästa sida finns en matris bifogad. Vi skulle vilja veta mer om hur er kommun har 

kategoriserat kommunens gator och vägar och hur många komponenter varje kategori är 

uppdelad i. I kolumnen för kategorier fyller ni i de kategorier som gator och vägar är 

indelade i, exempelvis Lokalgata, Huvudgata, etc. På den översta raden visas det totala 

antalet komponenter som varje kategori är indelad i.  

 

Om era tillgångar är indelade i fler än sex komponenter, fortsätt då med komponent 7 

och framåt på raden nedanför och lämna rutan i kolumnen för kategori tom. I rutan i 

matrisen där kategori och komponent möts fyller ni i namnet på varje komponent för 

respektive kategori, exempelvis Slitlager, Bärlager, etc. samt nyttjandeperioden för 

varje komponent.  

 

Om komponenten har obegränsad nyttjandeperiod och således inte skrivs av skriver ni 

“obegränsad” i komponentens ruta. Om nyttjandeperioden för en komponent i en viss 

kategori är en bedömningsfråga som skiljer sig från fall till fall ber vi er att skriva ut ett 

genomsnitt för nyttjandeperioden. I varje ruta ber vi er även skriva ut respektive 

komponents bokförda värde. Vi har bifogat två sidor med matriser, vänligen använd så 

många rader som krävs för att få med alla kategorier och komponenter.  

 

Exempel 1 

 

Kategori Komponent 1 Komponent 2 Komponent 3  Komponent 4  Komponent 5  Komponent 6 

Huvudgata Slitlager/ 

Beläggning  

10 år 

X Kr 

Bärlager  

30 år 

 

X kr 

Övrig gatukropp 

70 år 

 

X kr 

 Belysning 

 25 år 

 

 X kr 

 Trafiksignaler 

 20 år 

 

 X kr 

 Övrigt (träd, 

marksten etc) 

 15 år 

 X kr 

Cykelbana Slitlager/ 

Beläggning  

30 år 

X kr 

Bärlager 

60 år 

 

X kr 

Övrig gatukropp 

Obegränsad 

 

X kr 

 Belysning 

 25 år 

 

X kr 

  

 

Exempel 2 (fler än 6 komponenter i en kategori) 

Kategori 

 

Komponent 1 Komponent 2 Komponent 3  Komponent 4  Komponent 5  Komponent 6 

Huvudstråk Slitlager 

5 år 

X kr 

Gatukropp 

80 år 

X kr 

Belysning  

35 år 

X kr 

 Träd 

 40 år 

 X kr 

 Trafiksignaler 

 30 år 

 X kr 

 Konst 

 Obegränsad 

 X kr 

 
Komponent 7 

Vägstaket 
25 år 

X kr 

  
   

Lokalgata Beläggning 

30 år 

X kr 

Gatukropp 

80 år 

X kr 

Belysning 

35 år 

X kr 
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