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Sammanfattning 
Titel: Hur förhåller sig kommuner till kravet att lämna upplysningar om väsentliga 
personalförhållanden. En kvantitativ studie om kommunal redovisning. 
 
Författare: Malin Anderbygd och Erik Håkansson 
 
Handledare: Torbjörn Tagesson 
 
Bakgrund: Den kommunala redovisningslagen ställer krav på att kommuner ska lämna upplysningar 
om väsentliga personalförhållanden i sina årsredovisningar. Lagen definierar dock inte vad som är 
väsentliga personalförhållanden. Istället är det upp till kommunerna att tolka och förhålla sig till kravet 
samt för sektorn som grupp att sätta praxis för vad som anses vara väsentliga personalförhållanden. 
Eftersom den kommunala sektorn är en personalintensiv bransch är personalen en av kommunens 
viktigaste resurser. Följaktligen medför personalintensiteten utmaningar kopplade till 
kompetensförsörjning samt personalfrågor, för att kunna möta dessa måste sektorn arbeta aktivt för att 
ses som en attraktiv arbetsgivare. Eftersom personalen är en viktig resurs för kommunerna är det inte 
konstigt att att lagen ställer krav på kommunerna att redovisa väsentliga personalförhållanden. 
 
Syfte: Studiens syfte är att förklara variationen i kommunernas årsredovisningar rörande upplysningar 
om väsentliga personalförhållanden. Med variationen avses variationen i mängd av innehåll och 
omfattning av upplysningar. 
 
Metod: Studien utgår från en deduktiv ansats och grundas på ett eklektiskt angreppssätt där teorierna 
positiv redovisningsteori samt institutionella teorin används som kompletterande teorier för att förklara 
studiens empiriska fenomen. En kvantitativ metod och tvärsnittsdesign har tillämpats då studiens syfte 
är att förklara ett fenomen vid en specifik tidpunkt. Studiens empiriska data utgörs av sekundärdata. 
 
Slutsats: De faktorer som påverkar kommunernas redovisning av väsentliga personalförhållanden är 
storlek, sjukfrånvaro, revisionsbyrå och samverkan. Slutsatser kan även dras att flera faktorer som testats 
i studien inte kan förklara variationen i kommunernas upplysningar om väsentliga personalförhållanden. 
Således finner studien endast svaga bevis för att kommunerna redovisar för att verka legitima eller för att 
undgå ytterligare regleringar. Inte heller press från intressenter, baserat på de valda faktorerna, visar sig 
ha någon betydande påverkan på kommunernas redovisningsval. 
 
Nyckelord: Kommunal redovisning, Väsentliga personalförhållanden, Årsredovisningar, Positiv 
redovisningsteori, Institutionella teori



 
 
 
 
 

 
 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
 

 

Abstract 
Title: How do the municipalities relate to the requirement to provide information about significant 
personnel conditions. A quantitative study on municipal accounting. 
 
Authors: Malin Anderbygd and Erik Håkansson 
 
Supervisor: Torbjörn Tagesson 
 
Background: The Municipal Accounting Act stipulates that municipalities in Sweden must provide 
information on significant personnel conditions in their annual reports. However, the Act does not define 
what significant personnel conditions are. Instead, it is up to the municipalities to interpret and relate to 
the requirement and for the sector as a group to set practice for what is considered to be significant 
personnel conditions. As the municipal sector is a personnel-intensive industry, the staff is one of the 
municipality's most important resources. Consequently, the personnel intensity poses challenges related 
to the supply of skills and personnel issues, in order to be able to meet these, the sector must work actively 
to be seen as an attractive employer. Since the staff is an important resource, it is no wonder that the law 
requires the municipalities to report significant personnel conditions. 
 
Purpose: The purpose of the study is to explain the variation in the municipalities' annual reports 
concerning disclosures on significant personnel conditions. The variation refers to the variation in the 
amount of content and extent of information.  
 
Method: The study is based on a deductive approach and is founded on an eclectic approach where the 
theories, positive accounting theory as well as institutional theory, are used as complementary theories 
to explain the empirical phenomenon of the study. A quantitative method and a cross-sectional design 
has been applied since the aim of the study is to explain a phenomenon at a specific time. The empirical 
data consists of archival data.  
 
Conclusion: The factors that affect the municipalities reporting of significant personnel conditions are 
size, absence due to sickness, auditing firm and collaboration. Conclusions can also be drawn that several 
factors tested in the study cannot explain the variation in the municipalities information on significant 
personnel conditions. Thus, the study finds only weak evidence that the municipalities report to appear 
legitimate or to avoid further regulations. No pressure from stakeholders, based on the chosen factors, 
also proves to have any significant impact on the municipalities' accounting choices. 
 
Keywords: Municipal accounting, Significant personnel conditions, Annual reports, Positive accounting 
theory, Institutional theory 
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1 Inledning  
Avsnittet ger en introduktion till det studerade området. Först presenteras en bakgrund 
följt av en problemformulering för att slutligen komma fram till studiens syfte. 
 

1.1 Bakgrund 

Den kommunala sektorn är en personalintensiv bransch, utav totalt sysselsatta i Sverige 2018 
var drygt 18% sysselsatta i den kommunala sektorn (Statistiska centralbyrån (SCB), 2018). 
Orsaken till den höga personalintensiteten i sektorn beror främst på den typ av verksamhet 
som kommunerna bedriver där service och tjänster står i fokus. 2017 utgjorde 
personalkostnaderna 55,2% av kommunernas totala kostnader (Sveriges kommuner och 
landsting (SKL), 2018a). Personalen är därmed en av kommunens viktigaste resurser för att 
kunna driva verksamheten. Kommunens verksamhet kräver också personal med specifik 
kompetens inom vissa områden, till exempel lärare och socionomer. Särskilt 
kompetensbehovet av lärare är tydligt, ungefär 45% av kommunernas personal arbetar i 
verksamhet kopplad till utbildning (SKL, 2017). Med bakgrund i personalintensiteten, den 
stora andelen som personalkostnaderna utgör samt den särskilda kompetens som krävs inom 
vissa områden är det inte konstigt att den kommunala redovisningslagen ställer krav på att 
väsentliga personalförhållanden ska redovisas i kommunens årsredovisning (Lag om 
kommunal redovisning, KRL, 1997:614). 
 
Sveriges kommuner står idag inför en rad utmaningar kopplade till kompetensförsörjning 
och personalfrågor. Enligt en rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2018b) 
kommer sektorn behöva nyanställa ungefär 213 000 personer fram till 2025 vilket ska ställas 
i relation till den totala förväntade ökningen av sysselsatta i Sverige på 207 000 personer 
fram till 2025. Kompetensbristen beror dels på framtida pensionsavgångar och höjda 
ambitioner i sektorn men har också demografiska förklaringar. Var fjärde anställd i 
kommunerna, eller totalt 196 000 anställda, kommer nå pensionsåldern inom tio år (Helte 
& Ekman, 2019). Särskilt i glesbygdskommunerna är detta påtagligt, till exempel i 
Övertorneå så är 40% av de anställda 55 år eller äldre (ibid.). Andelen av befolkningen som 
är pensionärer kommer öka markant de närmaste tio åren, till exempel kommer antalet 
människor som är över 80 år procentuellt öka med 44% under perioden (SKL, 2018b). 
Ökningen av pensionärer ska ställas i relation till att den del av befolkningen som är i 
arbetsför ålder (20–64) procentuellt kommer öka med 6% under samma period (ibid.). 
Förändringen i demografin leder således till att en större andel av befolkningen inte kommer 
vara sysselsatta samt att de som är sysselsatta måste försörja fler. 
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Som en följd av framtida pensionsavgångar och den demografiska förändring som kommer 
ske behöver den kommunala sektorn rekrytera personal. Många kommuner upplever dock 
svårigheter att rekrytera. 2017 uppgav drygt 65% av Sveriges kommuner att de har 
rekryteringsproblem, för privat sektor var motsvarande siffra knappt 40% (SKL, 2018b). 
Svårigheten att rekrytera är framförallt påtaglig i glesbygdskommuner där befolkningen blir 
äldre och den totala befolkningen generellt minskar. Ett tydligt exempel på en sådan 
glesbygdskommun med rekryteringssvårigheter är Pajala kommun där kommunen har 
börjat subventionera flygresor för lärarstudenter och erbjuder bonus till nyanställda som ett 
led i att råda bot på svårigheterna att nyanställa (Helte, 2019). Det finns också en hård 
konkurrens mellan glesbygdskommunerna att hitta kompetent personal (ibid.). Andra 
utmaningar är de höjda förväntningarna som medborgarna har på välfärden i form av bättre 
kvalitet på äldrevården, skolor och service samt att den tekniska utvecklingen blir alltmer 
påtaglig vilket är något som kommuner och landsting måste ta hänsyn till. För att kunna 
möta utmaningarna måste sektorn aktivt arbeta för att förbättra arbetsmiljön, 
arbetsorganisation, motivera fler att arbeta heltid och arbeta längre samt arbeta med 
digitalisering (SKL 2018b). Om sysselsättningsgraden skulle öka med 4% skulle det innebära 
att rekryteringsbehovet skulle minska med ca 59 000 samt att en effektivisering på 0,5% 
årligen skulle kunna minska rekryteringsbehovet ytterligare med cirka 70 000 (ibid.). Trots 
utmaningarna som sektorn står inför har kommuner och landsting historiskt klarat av stora 
rekryteringsbehov, som till exempel när 40-talisterna gick i pension (SKL, 2018c). 
 
Den kommunala redovisningen ska återspegla verksamheten kommunen bedriver. Genom 
att kommunerna lämnar upplysningar rörande väsentliga personalförhållanden i 
förvaltningsberättelsen kan de belysa både möjligheter och hinder inför kommande 
utmaningar rörande exempelvis kompetensfrågan. Då Sveriges kommuners samlade 
inkomster idag motsvarar 23,5% av Sveriges BNP (Statskontoret, 2018) finns det ett 
samhällsekonomiskt och demokratiskt intresse att genom redovisning kunna utvärdera hur 
kommunerna förvaltar de allmänna resurser som de blivit betrodda med. Genom 
redovisningen ska det också vara möjligt att utvärdera verksamheten och därmed ska 
redovisningen fungera som ett stöd för effektivisering samt underlag för framtida beslut om 
investeringar (Wiklander, 2016).  
 

1.2 Problemformulering 

“Det föreligger betydande olikheter gällande hur kommuner och landsting tolkar 
den aktuella normgivningen på redovisningsområdet. Det ska emellertid 
konstateras att lagstiftningen med avseende på innehållet i 
förvaltningsberättelsen utgör en ram vilken skapar ett utrymme för bedömning 
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och enskild tolkning och olikheter kan på dessa grunder inarbetas i 
externredovisningen.” (Falkman, 2005) 

 
Den kommunala redovisningen var till stor del frivillig fram till 1998 då den blev reglerad 
genom införandet av Lag (1997:614) om kommunal redovisning. Lagen utformades som en 
ramlag, det vill säga en lag som innehåller principer och riktlinjer men utformningen av 
redovisningen lämnas till stor del åt kommunerna. Regleringen skulle medföra en 
effektivisering av den offentliga sektorn (Bergevärn, Mellemvik & Olson. 1995) och 
ambitionen med den kommunala redovisningslagen var även att den skulle leda till en mer 
jämförbar och harmoniserad redovisning i den kommunala sektorn. Införandet skulle också 
minska möjligheten för kreativ bokföring samt öka möjligheten till ansvarsutkrävande 
(Falkman & Tagesson, 2008). Enligt Bergevärn et al. (1995) är grundtanken att 
redovisningsnormer ska påverka redovisningspraxis. Redovisningen är dock i grunden ett 
socialt system som utvecklas genom att anpassa sig till sin kontext, i detta fall den 
kommunala kontexten. Den redovisningspraxis som utvecklas i kontexten kommer i sin tur 
påverka redovisningsnormering (Bergevärn et al. 1995). De svenska kommunernas 
redovisning påverkas därmed till stor del av redovisningsnormer samt interaktionen inom 
kontexten. Samtidigt påverkar den redovisningspraxis som utvecklas även 
redovisningsnormeringen.  
 
Den kommunala redovisningslagen ställer krav på att kommuner ska lämna upplysningar 
om väsentliga personalförhållanden i sina årsredovisningar (KRL 4 kap 1§). Lagen definierar 
dock inte närmare vad som är väsentliga personalförhållanden i kommuner. Istället är det 
upp till kommunerna att själva tolka och förhålla sig till kravet samt för den kommunala 
sektorn som grupp att sätta praxis för vad som anses vara väsentliga personalförhållanden i 
kommunerna (Proposition 1996/97:52). Då lagen inte tydligt definierar begreppet finns det 
ett tvingande krav på att lämna upplysningar men upplysningarnas omfattning och mängd 
av innehåll är av frivillig karaktär då det är upp till kommunerna själva att definiera vad som 
är väsentligt. Ovanstående är ett tydligt exempel på så kallad soft regulation, lagen preciserar 
inte vad väsentliga personalförhållanden innebär och ger möjlighet för kommunerna att 
själva utforma praxis. En anledning till tillämpandet av soft regulation är att undvika den så 
kallade unintended chilling effect som kan uppstå både vid för hård reglering eller för lite 
reglering (Eccles, 2004). Begreppet unintended chilling effect beskriver förhållandet mellan 
frivilliga upplysningar och mängden reglerade upplysningar. Vid för mycket reglering 
kommer incitamentet att lämna frivilliga upplysningar att minska samtidigt som för lite 
reglering kan leda till samma effekt (ibid.). 
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År 2003 tillkom även ett tillägg i den kommunala redovisningslagen gällande kommuners 
och landstings skyldighet att lämna upplysning om personalens sjukfrånvaro i 
förvaltningsberättelsen under rubriken för väsentliga personalförhållanden (Proposition 
2002/03:6). Till skillnad från kravet att lämna upplysningar rörande väsentliga 
personalförhållanden är kravet att lämna information angående sjukfrånvaron ett exempel 
på hard regulation. Lagen anger tydligt vad som ska redovisas både i mängd av innehåll och 
omfattning. Tillägget tillkom som en följd av höga sjuktal i den kommunala sektorn, denna 
trend var emellertid inte specifikt för den offentliga sektorn utan något som återspeglades i 
hela samhället (ibid.). Kravet på redovisning av sjukfrånvaro infördes därmed även för de 
privata företagen. Syftet med regleringen var att belysa problemet och få ner sjuktalen (ibid.). 
Kravet har sedan dess tagits bort rörande redovisningen i privata bolag men kvarstår i KRL 
och finns även kvar i den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 
2018:597) som trädde i kraft 1 januari 2019 med hänvisning till de fortsatt höga sjuktalen i 
sektorn. Regleringen ställer därmed ett tydligt krav på hur sjukfrånvaron ska redovisas i 
årsredovisningen men ger samtidigt kommunerna och dess politiker stort tolkningsutrymme 
rörande vad för upplysningar som ska lämnas och vad som utgör väsentliga 
personalförhållanden.  
 
Information och upplysningar som organisationer lämnar sänder signaler till 
organisationens intressenter (Campbell, Shrives & Bohmbach-Saager, 2001). I kommunal 
kontext kan syftet till exempel vara att signalera att de är en attraktiv arbetsgivare till såväl 
befintlig som eventuellt ny personal eller för politikerna att skicka signaler till potentiella 
väljare. Inom den kommunala kontexten råder det en informationsasymmetri där politikerna 
har ett informationsövertag gentemot väljarna (Downs, 1957; Zimmerman, 1977). Politiker 
har dock incitament att lämna upplysningar för att uppnå fördelar, därmed kan även 
informationsasymmetrin minska. Resultatet kan därmed bli att kommunerna lämnar mer 
information än vad som begärs av lagen, för att signalera legitimitet inför sina intressenter. 
Samtidigt drivs politiker av egenintresse och eftersträvar att bli omvalda (Downs, 1957) vilket 
kan leda till att de redovisningsskyldiga inte vill ge en helt öppen och transparent redovisning 
av väsentliga personalförhållanden (jfr. Zimmerman, 1977). Påverkan sker då med motiv att 
framställa organisationen på ett fördelaktigt sätt gentemot intressenter och väljare (Falkman 
& Tagesson, 2008). Avsaknad av information kan emellertid också sända signaler till 
intressenterna (Akerlof, 1970). Om kommuner väljer att inte lämna upplysningar kan 
intressenterna tolka det som att kommunen har något att dölja. Vid avsaknad av information 
om väsentliga personalförhållanden skulle det kunna tolkas som en signal att kommunen 
inte anser att personalen är en viktig resurs. 
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Enligt Zimmerman (1977) har politikerna incitament till att påverka redovisningen efter egen 
vinning vilket kan resultera i att redovisningen inte återspeglar verkligheten och ger en 
korrekt bild av resultat och ställning. Väljarna har begränsade incitament till övervakning av 
politikerna som en följd av den begränsade kontroll de har (ibid.). Den begränsade kontrollen 
beror till stor del på ägandestrukturen, där väljarna har delegerat ansvaret till politikerna att 
styra kommunen vilket resulterar i att väljarna har ett begränsat utrymme att kontrollera 
ägandet. Det begränsade incitamentet till övervakning resulterar därmed i lägre efterfrågan 
på information. Downs (1957) framför vikten av att politiker måste ta hänsyn till dess 
intressenter, denna press kan i sin tur förklaras utifrån institutionell press. Även om den 
kommunala sektorn inte är utsatt för lika stor institutionell press som den privata sektorn är 
den institutionella pressen fortfarande närvarande. Om kommunens intressenter ställer krav 
eller sätter press på politikerna kan det komma att påverka redovisningen, genom att 
politikerna anpassar sig till denna institutionella press. 
 
Flera studier har funnit signifikanta samband mellan institutionell press och hur 
kommunernas redovisningspraxis ser ut (e.g. Collin, Tagesson, Andersson, Cato & Hansson, 
2009; Tagesson, Klugman & Ekström 2013; Williams, 2015). Den tidigare forskningen lyfter 
därmed fram relationen mellan intressenternas press och organisationers upplysningar 
(Dimaggio & Powell, 1983). Kommunerna fyller en viktig roll i samhället både ekonomiskt 
och demokratiskt och har som en följd av det intressenter den måste förhålla sig till. Tydliga 
intressenter till kommunerna är invånare, företag och staten (Proposition 2002/03:6). 
Intressenterna har var för sig olika krav på kommunerna och dessa krav måste kommunerna 
förhålla sig till. Hur en organisation förhåller sig till krav och press från intressenter är dock 
beroende av organisationens specifika situation (Oliver, 1991). Kommunernas situation 
kommer således påverka hur kommunen väljer att förhålla sig till den institutionella pressen. 
En glesbefolkad kommun kan exempelvis reagera helt annorlunda än en tätbefolkad 
kommun på samma typ av institutionell press. Därmed påverkar kommunernas specifika 
situation vilken typ av upplysningar som kommunerna lämnar rörande väsentliga 
personalförhållanden.  
 
Lagen om kommunal redovisning har nu varit i kraft under 20 års tid. Under denna tid, som 
en följd av institutionell harmonisering orsakad av tvingande, härmande- och normerande 
isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983) borde den kommunala sektorn ha utformat en praxis 
rörande hur de redovisar upplysningar om väsentliga personalförhållanden. Samtidigt finns 
dock en risk att harmonisering och praxisutveckling inte har skett eftersom alla kommuner 
inte står inför samma problem och varje enskild kommun kan tolka lagen på sitt eget sätt. 
Det sistnämnda kan då leda till stora skillnader i både mängd av innehåll och omfattning av 
upplysningar rörande väsentliga personalförhållanden. 
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Tidigare forskning rörande sociala upplysningar är till stor del fokuserad på privata 
börsbolag (Guthrie, Ball & Farneti, 2010; Kansal, Joshi, Sharma & Babu, 2018) och det 
existerar således en kunskapslucka inom kontexten, offentlig verksamhet, och dess sociala 
upplysningar i redovisningen. Vår förhoppning är att bidra till att fylla luckan genom att 
empiriskt studera Sveriges kommuners årsredovisningar och dess innehåll angående 
väsentliga personalförhållanden. Förhoppningen med studien är även att den kan bidra till 
att ge en inblick i om den befintliga regleringen har fungerat på ett tillfredsställande sätt. 
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att förklara variationen i kommunernas årsredovisningar 
rörande upplysningar om väsentliga personalförhållanden. Med variationen avses 
variationen i mängd av innehåll och omfattning av upplysningar. 
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2. Institutionalia 
Kapitlet beskriver lagar och standarder som är aktuella för den kommunala kontexten.  
 
Svenska kommuners redovisningsskyldighet regleras primärt av Kommunallagen (KL, 
1991:900) och Lag om kommunal redovisning (KRL, 1997:614). Det finns även 
kompletterande normgivning som kommunerna måste förhålla sig till. KRL (1997:614) 
började gälla den första januari 1998 och i samband med införandet bildades också rådet för 
kommunal redovisning, RKR. RKR är en ideell förening och utgörs av medlemmar från SKL 
och Staten. RKR innehar idag rollen som nationellt normgivande organ för kommunal 
redovisning. Enligt proposition (1996/97:52) så kommer mycket av innebörden rörande KRL 
definieras efter att lagen trätt i kraft då den är beroende av den praxis som tas fram av 
kommunerna i deras upprättande av redovisning. Lagen är alltså utformad på ett sådant sätt 
att den ger utrymme för normbildning där RKR innehar rollen som normgivande organ.  
 
Alla kommuner och landsting i Sverige är bokföringsskyldiga enligt KRL (1997:614) 1 kap 1§ 
och är skyldiga att upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår. Årsredovisningen ska 
innehålla en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning, en 
kassaflödesanalys, och en sammanställd redovisning som omfattar även kommunal 
verksamhet som bedrivs genom en annan juridisk person (KRL, 1997:614, 3 kap 2§). I 
förvaltningsberättelsen ska det framgå en verksamhetsöversikt, lämnas upplysningar om det 
som inte tas upp i balans- och resultaträkningen, upplysningar som anses inneha väsentlig 
betydelse för kommun och landsting, förväntad utveckling och väsentliga 
personalförhållanden (KRL, 1997:614, 4 kap 1§). Detta gäller även verksamheter som bedrivs 
i annan juridisk form (KRL, 1997:614, 8 kap 1§). Från och med 1 januari 2019 så träder (Lag 
om kommunal bokföring och redovisning, 2018:597) i kraft. Den nya lagen ersätter KRL och 
där finns kravet på att lämna upplysningar om väsentliga personalförhållanden fortsatt med. 
 
Enligt KRL (1997:614) 4 kap 1a§ ska förvaltningsberättelsen, avseende väsentliga 
personalförhållanden, även innehålla upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro och den 
totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. 
Information ska även lämnas om fördelningen av sjukfrånvaron för kvinnor och män, 
långtidsfrånvaro på grund av sjukdom med en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 
samt information om sjukfrånvaron uppdelat på åldersspannen 20–29 år eller yngre, 30–49 
år och 50 år eller äldre (KRL, 1997:614, 4 kap 1a§). Enligt KRL (1997:614) 8 kap 1§ 1st så ska 
inte verksamhet som bedrivs i juridisk form inräknas i kravet att lämna särskilda 
upplysningar rörande sjukfrånvaro enligt KRL (1997:614) 4 kap 1a§. 

  



 
 
 
 
 

 
 

8 

  



 
 
 
 
 

 
 

9 

3. Vetenskaplig metod 
I kapitlet kommer en redogörelse för den valda forskningsansatsen samt motiveringen 
bakom denna. Även val av teori kommer att redogöras och motiveras. 
  

3.1 Forskningsansats 

Studien syftar till att förklara variationen i kommunernas årsredovisningar rörande 
upplysningar om väsentliga personalförhållanden. Mycket av den tidigare forskningen inom 
sociala upplysningar har varit fokuserad på privata företag, dock har forskarna under senare 
år även börjat rikta sin uppmärksamhet mot den offentliga sektorn (e.g. Guthrie et al. 2010; 
Tagesson et al. 2013; Kansal et al. 2018). Baserat på den idag begränsade forskningen inom 
området, anser vi att det finns ett kunskapsgap att fylla. Genom att förklara variationen i 
kommunernas upplysningar rörande väsentliga personalförhållanden är förhoppningen att 
bidra med en ytterligare belysning inom området. Eftersom det redan finns väletablerade 
teorier inom ämnet som visat sig kunna förklara liknande fenomen, kommer studien att 
använda en deduktiv ansats (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2017). Målet med det 
deduktiva angreppssättet är att söka förklaring till studiens empiriska fenomen genom 
hypotesprövning som härleds från tidigare forskning och teorier (Bryman & Bell, 2017). I vår 
studie kommer den deduktiva ansatsen att bidra till att avgränsa och definiera vårt empiriska 
fenomen till omfattning och innehåll.   
 
Vi är dock medvetna om begränsningarna med en deduktiv ansats. Om en induktiv ansats 
hade använts hade studien istället utgått från empirin och genom den genererat en teori 
(Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2017). Begränsningen med den deduktiva ansatsen blir då 
att vi kanske förbiser annan litteratur och information som hade kunnat vara relevant för 
studien, det skulle i sin tur kunna leda till att vi missar väsentliga variabler och samband 
(Jacobsen, 2002). Men eftersom vårt syfte är att förklara en variation samt att det redan finns 
väletablerade teorier som har visat sig ha stor förklaringsgrad blir den deduktiva ansatsen ett 
naturligt val (Bryman & Bell, 2017). Den deduktiva ansatsen motiveras även genom att 
använda befintlig teori är det lättare att säkerställa forskarens objektivitet och egna 
tolkningar får begränsat med utrymme (Bryman & Bell, 2017). 

 

3.2 Val av teori 

Ett pragmatiskt sätt att fastställa studiens teoretiska angreppssätt är att utgå från studiens 
syfte (Tagesson, 2015). Eftersom studien syftar till att förklara variationen i kommunernas 
årsredovisningar rörande upplysningar om väsentliga personalförhållanden är det 
fördelaktigt att utgå från ett eklektiskt angreppssätt rörande teori. Valet av ett eklektiskt 
angreppssätt grundar sig således på vårt förklarande syfte, hade syfte istället varit att testa 
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eller skapa ny teori hade ett naturligt val varit att använda en enda teori. Därmed kommer 
studien att utgå från ett eklektiskt angreppssätt rörande teorier, det vill säga ett multi-
teoretiskt ramverk (e.g. Cormier, Magnan & Van Velthoven, 2005), där teorierna 
kompletterar varandra för att på så sätt öka förklaringsgraden. Metoden används i flera 
tidigare studier (e.g. Cormier et al. 2005; Falkman & Tagesson, 2008; Tagesson et al. 2013), 
och via användandet av flera teorier kan vi förklara en företeelse förklaras på olika sätt. 
Eftersom studien har ett empiriskt forskningsintresse så ligger fokus på att förklara det 
empiriska fenomenet istället för att utveckla och testa en teori. Därmed kan det eklektiska 
tillvägagångssättet bidra till en större förståelse av fenomenet (Gray, Kouhy & Layers 1995).  
 
Den forskning som gjorts och görs på redovisningsval utgår främst från två teoretiska 
angreppssätt, positiv redovisningsteori (e.g. Belkaoui & Karnik, 1989; Ness & Mirza, 1991) 
och systemorienterade teorier såsom legitimitetsteori (e.g. Dowling & Pfeffer, 1975; Deegan, 
Rankin, & Tobin, 2002; Tagesson et al. 2013), intressentteorin (e.g. Roberts, 1992; Van der 
Laan Smith, Adhikari & Tonkar 2005; Tagesson et al. 2013) och institutionell teori (e.g. 
Tagesson et al. 2013). Baserat på tidigare forskning är de systemorienterade teorierna 
vanligare vid studier om sociala upplysningar samt att dessa teorier bättre förklarar 
upplysningarna (Gray et al. 1995; Milne, 2002). Vi har valt att använda den institutionella 
teorin och positiv redovisningsteori. Valet av dessa teorier grundar vi på att de frekvent har 
använts i tidigare forskning rörande redovisning och upplysningar av social karaktär (e.g. 
Dowling & Pfeffer, 1975; Roberts, 1992; Deegan et al. 2002; Van der Laan Smith et al. 2005). 
Med hjälp av teorierna kommer hypoteser att utformas som sedan testas mot den insamlade 
empirin (Bryman & Bell, 2017). Hypoteserna byggs därmed upp av flera teorier utifrån 
förväntningar om hur olika faktorer påverkar kommunernas upplysningar om väsentliga 
personalförhållanden.  
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4. Teori 
I teoriavsnittet ges en mer ingående bild av de valda teorierna och hur dessa ter sig i den 
kommunala kontexten. Först beskrivs Positiv redovisningsteori följt av Institutionell teori 
och avslutningsvis presenteras studiens hypoteser. 

  

4.1 Positiv redovisningsteori 

Positiv redovisningsteori (PAT) försöker förklara och förutspå vilka redovisningsval ett 
företag kommer att göra, inklusive vilken information och vilka upplysningar som kommer 
att lämnas (Deegan & Unerman, 2011). Teorin utgår från agentteori och har relationen 
mellan agent och principal som central förklaring till hur företag och organisationer kommer 
agera (Watts & Zimmerman, 1990). Agentrelationen uppstår då en person, agenten, utför en 
handling för en annans räkning, principalens. Principalen har då överlåtit en befogenhet till 
agenten att fatta beslut för dennes räkning (Deegan & Unerman, 2011). Teorin bygger på 
antagandet att principalen och agenten har olika intressen och att det råder 
informationsasymmetri (Watts & Zimmerman, 1990).  
 
Eftersom den kommunala- och privata sektorn har olika mål kommer det att återspeglas i 
redovisningen (Zimmerman, 1977). De skillnader som finns mellan sektorerna utgörs av mål, 
finansiering och ägandet (Tagesson, 2015). Den privata sektorn har som mål att skapa 
avkastning till ägarna och verksamheten bedrivs för att åstadkomma detta. I den kommunala 
sektorn är det verksamheten som är målet och resurser behövs för att bedriva verksamheten. 
Målet är alltså att tillgodose invånare med tjänster och service genom att bedriva 
verksamheten. Trots olikheterna är de grundläggande antagandena inom PAT gällande även 
i den kommunala sektorn, det vill säga informationsasymmetrin, agentrelationen och 
egenintresse. I den kommunala kontexten utgör invånarna principalen och agenten utgörs 
av politikerna (Zimmerman, 1977). Invånarna, eller väljarna, har delegerat ansvaret till 
politikerna som får fatta beslut som påverkar väljarna (ibid.). Med andra ord har väljarna 
delegerat ansvaret att styra kommunen till de valda politikerna. Ytterligare något som är 
specifikt för den kommunala sektorn är att invånarna har ett begränsat intresse till 
övervakning och kontroll över politikernas beteende (ibid.). Det bristande incitamentet till 
kontroll baseras på att transaktionskostnader för kontroll överstiger efterfrågan och nyttan. 
Följaktligen resulterar det i en minskad efterfrågan på information, det vill säga för att 
maximera egennyttan väljer individen att inte använda/efterfråga information.  
 
Enligt Downs (1957) är politikernas mål att bli omvalda och kommer att göra val som leder 
till fler röster. För att maximera rösterna från väljarna kommer politikerna att lämna 
upplysningar som gynnar dem själv och undanhåller information som skulle kunna vara till 
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nackdel för dem (ibid.). Därmed finns det en risk för att politikerna inte ger en ärlig och 
transparent bild av verksamheten i årsredovisningen. Om politikerna manipulerar 
informationen resulterar det i att det blir svårare för invånarna att utvärdera kommunernas 
verksamhet (Zimmerman, 1977). Baserat på Downs (1957) antagande om röstmaximering, 
utgör agentkostnaden inom den kommunala kontexten av röster. Följaktligen borde det leda 
till att agentkostnaden blir högre närmare ett val och för att minska agentkostnaden kan 
politikerna tillhandahålla information och minskar därmed informationsasymmetrin samt 
principalens osäkerhet. Samtidigt som politikerna agerar för att maximera sin egen nytta 
gäller detsamma för väljarna. Det är därför viktigt för politikerna att sträva efter att 
maximera väljarnas nyttor för att själva kunna dra nytta av att bli omvalda (ibid.). 

 

4.2 Institutionell teori 

Zimmerman, (1977) menar att den institutionella pressen i kommunal sektor relativt privat 
sektor är svag. Flera studier har dock visat på att institutionell press påverkar hur kommuner 
agerar (Collin, et al. 2009; Tagesson, et al. 2013; Williams, 2015). Den Institutionella teorin 
(IT) kommer från sociologin och fokuserar på den omgivning som företaget eller 
organisationen måste förhålla sig till. Organisationens omgivning består av olika intressenter 
som både påverkar eller påverkas av organisationens verksamhet (Meyer & Rowan, 1977). 
Teorin menar att organisationen kommer anpassa sig och förändra sitt agerande efter det 
som intressenterna anser är legitimt (Meyer & Rowan, 1977; Dimaggio & Powell, 1983).  
 
Hur organisationer påverkas av intressenterna kan, enligt Dimaggio & Powell (1983) 
förklaras genom tre isomorfismer; Tvingande, härmande och normativ. Tvingande 
isomorfism syftar på de krav från intressenter som organisationen upplever att den måste 
tillmötesgå för att framstå som legitima. Ett tydligt exempel på en tvingande isomorfism är 
lagstiftning. Härmande isomorfism innebär att organisationen kommer förändra sitt 
agerande för att likna andra organisationer som upplevs som framgångsrika och därmed 
legitima. Normativ isomorfism förklarar hur organisationer påverkas av de normer 
professioner har som organisationen är i kontakt med. Organisationen kommer enligt den 
normativa isomorfismen att anta de normer som professionen har för att framstå som 
legitima. Enligt Dimaggio & Powell (1983) är det dock svårt att särskilja de tre 
isomorfismerna ifrån varandra i förklarandet av ett empiriskt fenomen, därför är det 
fördelaktigt att se isomorfismerna som en helhet.  
 
Hur en organisation förhåller sig till påverkan från intressenter och hur den agerar för att 
uppnå legitimitet är dock inte helt självklar. Enligt Oliver (1991) så kan en organisation 
förhålla sig till institutionell press på olika sätt. Organisationen kan anpassa sig efter den 
institutionella pressen så att organisationens agerande stämmer överens med 
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intressenternas uppfattning (ibid). Organisationen kan även välja att kompromissa genom 
att förhandla med intressenterna eller undvika den institutionella pressen genom att dölja 
faktorer som inte stämmer överens med intressenternas krav (ibid.). Slutligen kan 
organisationen aktivt göra motstånd mot den institutionella pressen eller aktivt manipulera 
information för att på så sätt framstå som legitim (ibid.). Enligt Meyer & Rowan (1977) kan 
en organisation uppnå legitimitet genom att externt ge sken av att de agerar på ett sätt som 
stämmer överens med vad intressenterna önskar samtidigt som de internt faktiskt agerar på 
ett helt annat sätt, så kallad särkoppling. Denna särkoppling mellan faktiskt agerande och 
påstått agerande behöver dock inte göras medvetet av en organisation, utan kan även ske 
omedvetet. En orsak till särkoppling kan vara institutionell tröghet som finns i en 
organisation eller kontext (ibid.). 

 

4.3 Hypoteser 

Storlek  
Storlek är en variabel som ofta används inom forskningen för att förklara mängden 
upplysningar (e.g. Cowen, Ferreri & Parker, 1987; Adams, Hill & Roberts, 1998; Tagesson et 
al. 2013) och en stor del av forskningen har hittat ett positivt samband mellan storlek och 
mängden upplysningar (e.g. Cowen et al. 1987; Adams et al. 1998; Adrem 1999; Tagesson et 
al. 2013). Cowen et al. (1987) har även kunnat visa att storlek påverkar vilken typ av 
information som lämnas. Enligt en studie av Falkman och Tagesson (2008) framkommer det 
att större organisationer utsätts för mer politisk uppmärksamhet än mindre organisationer 
samt att storleken påverkar kvaliteten på upplysningarna positivt. Den politiska 
uppmärksamheten som utgörs av politiska grupper kan påverka de större kommunerna att 
lämna mer upplysningar för att undvika ytterligare regleringar (Adams et al. 1998).  
 
Påverkan av storleken kan förklaras i termer av mer kollektiv kompetens, det vill säga fler 
människor som kan involveras i arbetet. En annan förklaring är att större organisationer 
inom både offentlig (Tagesson et al. 2013) och privat sektor (Adams et al. 1998; Van der Laan 
Smith et al. 2005) har fler intressenter att förhålla sig till. Hur intressenterna till en 
organisation påverkar vilken typ av sociala upplysningar som den organisationen lämnar har 
studerats i flera studier (e.g. Tilt, 1994; García-Sánchez, Frías-Aceituno & Rodríguez-
Domínguez, 2013; Van der Laan Smith et al. 2005). Studierna har funnit empiriskt stöd för 
att organisationer anpassar sig efter de krav som intressenterna har på information och 
lämnar därför de upplysningar som önskas. Utifrån ovanstående resonemang kan både PAT 
och IT användas och följande hypotes ställs upp: 
 
H1 - Kommunens storlek är positivt korrelerad med mängd av innehåll och omfattning av 
upplysningar om väsentliga personalförhållanden. 
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Skattesatsen  
Kommunernas största inkomst kommer från kommunalskatten och står för ungefär 70% av 
kommunens totala inkomst (SKL, 2019). Skattesatsen påverkas av många olika faktorer, 
bland annat av det politiska styret, demografin samt sysselsättningsgraden (ibid.). Idag står 
kommunerna inför flera utmaningar där den största effekten på skattesatsen troligtvis 
kommer att utgöras av demografin och framtida minskad sysselsättningsgrad (ibid.). Enligt 
Downs (1957) är skattesatsen en indikator på politikernas förmåga att styra och handha 
kommunens resurser samt en vägvisare på det politiska engagemanget. Nivån på 
skattesatsen bestäms av det politiska styret i kommunen som därmed även bestämmer över 
kommuninvånarnas disponibla inkomst (Zimmerman, 1977). Politikernas bestämmanderätt 
leder till ett större incitament för övervakning från invånarna, detta överensstämmer med 
Jensen och Paynes (2005) studie som visar att högre inkomst, därav mer inbetalning av skatt, 
leder till större intresse för information hos invånarna. Ju högre skattesats kommunen sätter 
desto viktigare är det för politikerna att övertyga väljarna att den höga skattesatsen är 
förenad med en hög service (Ward, Elder & Kattelus, 1994). Därmed kan antagandet göras 
att vid en ökning av skattenivån kommer granskningen av kommunens redovisning och 
allokeringen av skattemedel att öka i samma takt (ibid.) Om det politiska styret bestämmer 
att höja skatten skulle det troligtvis medföra en starkare övervakning och invånarna som 
tvingas betala denna höjda skatt kommer troligtvis vilja erhålla mer information om hur 
skattemedlen används.  
 
Eftersom det politiska styret själva sätter skattesatsen skiljer sig skattenivån i de olika 
kommunerna, till exempel återfinns de högsta skattesatserna i glesbygdskommuner samt 
små kommuner. En sänkning av skattesatsen skulle kunna signalera välfärd inom 
kommunen samt god ekonomisk hushållning. Dock kommer troligtvis de kommande 
utmaningarna som hela landets kommuner står inför att innebära höjning av skattesatsen, 
bara inför 2019 kommer skattesatsen att höjas med i snitt 7 öre (SCB, 2018). Baserat på PAT 
borde en högre skattesats påverka både invånarnas informationsbehov och politikernas 
behov av att övertyga väljare att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt (Tagesson et 
al. 2013). Baserat på resonemanget ställs följande hypotes upp: 
 
H2 - Kommunens skattesats är positivt korrelerad med mängd av innehåll och omfattning av 
upplysningar om väsentliga personalförhållanden. 
 
Statsbidrag 
Alla organisationer behöver finansiera sin verksamhet, för kommuner sker detta dels genom 
intäkter från skatten och verksamheten men också genom bidrag som fördelas ut av staten. 
Genom att förstå hur en viss organisation anskaffar sig finansiella resurser samt vilken 
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kontext det sker i går det också att förstå organisationens beteende (Carpenter & Feroz, 
2001). Hur mycket resurser en organisation har blir därmed beroende av hur väl den 
anpassar sig till och framstår i kontexten (ibid). På grund av detta finns det ett egenintresse 
för organisationen att anpassa sig efter de krav som kontexten ställer på den. 
Resursberoendet ger också kontexten större möjlighet att påverka hur organisationen agerar. 
Kraven på organisationen har kan därmed liknas vid en tvingande press (Mizruchi & Fein, 
1999) att agera på ett sätt som accepteras av kontexten (Carpenter & Feroz, 2001). 
Kommuner vars finansiella resurser i stor grad är beroende av statliga bidrag borde därför 
ha större incitament att efterfölja de redovisningsnormer som finns och lagstiftningens 
intentioner kontra kommuner som inte är beroende av statliga bidrag i samma utsträckning. 
Staten borde också ha större möjlighet att påverka de kommuner som är beroende av statliga 
bidrag att efterfölja lagstiftning rörande kommunal redovisning. Falkman och Tagesson 
(2008) hittar dock i sin studie stöd för ett omvänt samband. Enligt studien tenderar 
kommuner som i stor utsträckning är beroende av statliga bidrag att vara mindre benägna 
att efterfölja normer och lagstiftning rörande redovisningen. Studien drar därför slutsatsen 
att staten inte utövar påverkan på kommunerna för att få dessa att efterfölja 
redovisningsnormer och lagstiftning, vilket i sin tur kan förklaras av att lagen inte ger något 
utrymme för att sanktionera oönskat beteende. Vi väljer här att ställa upp en hypotes med 
den teoretiska förväntningen som central förklaring till hur statsbidrag påverkar 
kommunernas redovisningspraxis enligt följande: 
 
H3 - Högt beroende av statsbidrag påverkar mängd av innehåll och omfattning av 
upplysningar om väsentliga personalförhållanden 
 
Ekonomisk styrka  
I Lag om kommunal redovisning (1997:614) finns det krav på att kommuner ska ha en god 
ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att det inte räcker för 
kommunerna att de ser till att intäkterna täcker kostnaderna, utan att det bör finnas ett 
överskott som täcker upp för att ekonomin inte ska urholkas av inflation. Att hushålla 
ekonomin ska således ske både på kort och lång sikt, för att undvika att ett negativt resultat 
uppstår som drabbar kommande generationer. För att undvika negativa resultat och en 
urholkning av den ekonomiska ställningen finns det ett balanskrav som innebär att 
kostnaderna inte får överstiga intäkterna, men skulle det ändå ske så ska balansen vara 
återställd inom tre år (KL, 1991:900, 8 kap 5a§) om det inte föreligger synnerliga skäl (KL, 
1991:900, 8 kap 5b§). Ett synnerligt skäl kan till exempel vara en stark finansiell ställning 
inom en kommun. Kommunen kan då ges möjlighet att, med hänsyn till god ekonomisk 
hushållning, minska sitt kapital och därmed upprätta en budget som inte är i balans (Prop. 
2003/04:105). 
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Roberts (1992) kommer fram till att organisationer som kan visa upp ett starkt finansiellt 
resultat under en längre tid är mer benägna att lämna sociala upplysningar. I organisationer 
som uppvisar sämre hushållning av resurser kan betydelsen av att lämna social information 
vara sekundär och fokus ligger istället på att uppfylla de ekonomiska krav som direkt 
påverkar ett företags lönsamhet (ibid.) Tagesson et al. (2013) visar i sin studie att det finns 
ett positivt samband mellan ekonomisk styrka och upplysningar rörande “human resources”, 
en möjlig förklaring är att vid en stark finansiell ställning vill organisationen visa bra ”human 
resource management” i ett försök att undertrycka fackliga krav på löneökningar (ibid.). 
Beteendet att visa en sida av verksamheten för att undertrycka, för dem, ofördelaktiga krav 
kan förklaras med hjälp av både PAT och IT. PAT utgår från att människan är 
nyttomaximerande och kommer att göra val som gynnar sitt eget intresse (Watts & 
Zimmerman, 1990). Genom att lämna upplysningar om personalförhållanden och 
understryka vilka insatser som gjorts och kommer att göras visar kommunen att resurserna 
används på ett ansvarsfullt sätt samt att det signalerar att personalen är viktig och 
prioriterad. Utifrån IT kan ovanstående förklaras av att verksamheten vill ses som legitim 
hos sina intressenter (Dimaggio & Powell, 1983) och kommer därmed att lämna mer 
upplysningar vid bättre finansiellt resultat. Utifrån resonemanget ställer vi upp följande 
hypotes: 
 
H4 - Kommunens ekonomiska styrka är positivt korrelerad med mängd av innehåll och 
omfattning av upplysningar om väsentliga personalförhållanden. 
 
Politisk konkurrens 
Grundat på PAT, att politikernas mål är att bli omvalda och kommer att agera därefter 
(Downs, 1957; Zimmerman, 1977), görs antagandet att vid stark politisk konkurrens borde 
mängden upplysningar öka. Enligt Baber (1983) har politikerna ett incitament, som ökar 
med nivån av politisk konkurrens, att visa överensstämmelse med intressenternas mål. Vid 
stark politisk konkurrens ökar incitamentet till övervakning (ibid.) och i de kommuner där 
det råder stark politisk konkurrens borde förlusten av en röst vara betydligt större än för de 
kommuner vars politiker haft stabil politisk majoritet under en längre tid. Vid valår borde 
politikernas incitament att lämna fler upplysningar öka för att tillgodose intressenternas, 
väljarnas, behov och därmed kunna påverka chansen till omval. Enligt Downs (1957) och 
Zimmerman (1977) ger detta politikerna utrymme att till viss mån agera efter egen vinning 
snarare än invånarnas intressen, så kallad röstmaximering. Invånarnas kontroll över 
politikernas beteende utgörs primärt av valet som sker vart fjärde år (Downs, 1957; 
Zimmerman, 1977) och om oppositionspartierna i kommunen har stort stöd ökar trycket på 
det styrande partiet att tillgodose väljarnas behov (Downs, 1957).  
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Tidigare studier har visat på positiva samband mellan politisk konkurrens och mängden 
frivilliga upplysningar (e.g. Baber & Sen, 1984; Ingram, 1984; Mir, Chatterjee, & Taplin, 
2015). Samtidigt finns det studier som visar på ett negativt samband (e.g. Laswad, Fisher & 
Oyelere, 2005). Det motstridiga resultatet i studierna kan dock bero på att de tre 
förstnämnda är utförda under valår medan Laswad et als. (2005) studie inte är det. Baserat 
på Baber (1983) skulle ovanstående kunna bero på att när valet är slut minskar hotet mot 
politikernas avsättning. Mir et als. (2015) studie visar på ett positivt samband mellan politisk 
konkurrens och miljörapportering samt att den politiska konkurrensen ökar vid valår och 
resulterar i en ökning av upplysningar, vilket även överensstämmer med resultaten i Baber 
& Sens (1984) och Ingrams (1984) studie. Därav förväntas ett positivt samband mellan 
politisk konkurrens och information rörande väsentliga personalförhållanden och följande 
hypotes ställs upp: 
 
H5 - Politisk konkurrens är positivt korrelerat med mängd av innehåll och omfattning av 
upplysningar om väsentliga personalförhållanden. 
 
Sjukfrånvaro 
Enligt KRL 8 kap. 1a§ så ska kommuner redovisa statistik rörande sjukfrånvaro i 
förvaltningsberättelsen. Lagen definierar tydligt hur information rörande sjukfrånvaron ska 
redovisas vilket ger litet utrymme för kommunerna att försöka dölja en eventuellt hög 
sjukfrånvaro. Reglering kan leda till att ytterligare information lämnas (e.g. Broberg, 
Tagesson & Collin, 2009) samtidigt som reglering kan fungera som en undanflykt till att inte 
lämna ytterligare information (Eccles, 2004). Om kompletterande information lämnas eller 
inte beror på hur långtgående regleringen är (ibid.). Rörande lagkravet på redovisning om 
sjukfrånvaron görs antagandet att regleringen inte är för långtgående. Antagandet grundar 
sig på att lagkravet endast kräver sjukfrånvarostatistik i form av sjuktal, vilket då borde leda 
till att ytterligare information lämnas.  
 
Då samtliga kommuner är tvingade att lämna upplysning om sjukfrånvaro är det också 
möjligt för intressenter att jämföra dessa upplysningar kommunerna emellan. Enligt teorin 
om “market for lemons” (Akerlof, 1970) så kommer intressenter till en organisation reagera 
negativt på avsaknad av information som förklarar ett fenomen. Intressenternas negativa 
reaktion på den uteblivna informationen påverkar därmed organisationens legitimitet. I 
detta fall är de primära intressenterna, rörande information om sjukfrånvaro, kommunernas 
invånare. Om information som förklarar en hög sjukfrånvaro saknas kommer kommunens 
invånare därmed reagera negativt. Invånarnas negativa reaktion kan därför resultera i en 
kostnad för politikerna i uteblivna röster. Enligt Zimmerman (1977) vill politiker bli omvalda 
och kommer därför agera på ett sätt som maximerar deras möjlighet att bli det. Politikerna 
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kan då agera på olika sätt för att skydda sig mot intressenternas reaktion på den uteblivna 
informationen. Ett alternativ är att faktiskt lämna information som förklarar varför 
sjukfrånvaron är hög för att på så sätt uppnå legitimitet. Ett annat alternativ är att försöka 
styra bort intressenternas uppmärksamhet från den höga sjukfrånvaron genom att lämna 
annan information. Genom att styra bort uppmärksamheten kan en organisation ur 
intressenternas synvinkel uppfattas mer legitim (Dowling & Pfeffer, 1975).  
 
Oavsett hur politikerna väljer att angripa problemet borde kommuner vid hög sjukfrånvaro 
vara benägna att redovisa mer information kring personalförhållanden, antingen för att 
avleda uppmärksamhet från sjukfrånvaron eller för att undvika den negativa effekten av att 
avstå från att redovisa information. Både ur ett agentteoretiskt perspektiv och ur ett 
institutionellt perspektiv borde en hög sjukfrånvaro resultera i att mer information lämnas 
rörande personalförhållanden i kommunerna. därför ställs följande hypotes: 
 
H6 - Hög sjukfrånvaro är positivt korrelerad med mängd av innehåll och omfattning av 
upplysningar om väsentliga personalförhållanden. 
 
Politisk majoritet  
Den kommunala verksamheten är en politisk organisation och kommunens invånare har 
delegerat ansvaret att styra kommunen till de valda politikerna (Zimmerman, 1977). 
Eftersom politikerna har som mål att bli omvalda kommer dessa att agera på ett sätt som 
maximerar deras möjlighet till det (Downs, 1957; Zimmerman, 1977). Politikerna måste 
därför uppfylla väljarnas behov, speciellt partiernas primära väljare, för att uppfattas som 
legitima (Tagesson et al 2013). De politiska partiernas huvudfrågor skiljer sig åt och bygger 
på partiernas underliggande ideologier. Eftersom partierna grundar sig på olika ideologier 
borde detta återspeglas i innehållet av upplysningarna rörande väsentliga 
personalförhållanden. I Sverige har det dock skett en förändring i väljarnas preferenser. Den 
tidigare klara uppdelningen i vänster- och högersympatier har försvagats och nu ligger fokus 
istället på sakfrågor (Demker, 2015). De nya preferenserna har medfört att fler partier har 
etablerats vilket resulterat i mer konkurrens. 
 
Inom den kommunala kontexten är politiker utsatta av konkurrens från oppositionen, vilket 
i sin tur leder till ett ökat behov av politisk majoritet (Baber, 1990). Idag har dock partierna 
svårare att få majoritet utan att söka samarbete med andra partier, detta medför därefter att 
partierna behöver kompromissa i sina sakfrågor (Taylor, 2000; Fredén & Oscarsson, 2015). 
Enligt Taylor (2000) kan oklara ansvarsförhållanden, till exempel vid minoritetsstyre eller 
blocköverskridande samarbeten, bidra till ett minskat stöd för det politiska systemet och 
därmed minskat valdeltagande. Utifrån ovanstående resonemang gör vi antagandet att den 
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politiska majoriteten återspeglas både i politiken och även i informationen som parterna 
tillhandahåller väljare och andra intressenter. Utifrån resonemanget kring politikernas vilja 
att bli omvalda samt att uppfylla intressenternas behov används både PAT och IT vid 
uppställning av följande hypotes:  
 
H7 - Politisk majoritet påverkar mängd av innehåll och omfattning av upplysningar om 
väsentliga personalförhållanden 
 
Revisionsbyrå 
Revisorsyrket är en profession och revisorer som är en del av denna profession kan förväntas 
utöva normativ, härmande och tvingande press på sina klienter gällande deras redovisning. 
Den normativa pressen uppkommer som en följd av att det inom professionen finns 
gemensamma föreställningar om hur redovisningen ska utformas, vilket klienterna blir 
influerade av och efterföljer (Collin et al. 2009). Samtidigt är professionens uppfattning om 
hur redovisningen ska utformas influerad av de klienter revisorerna arbetar med och den 
kultur som därav formas i respektive revisionsbyrå, vilket i sin tur innebär att professionen 
utövar härmande press på sina klienter (Collin et al. 2009; Tagesson & Eriksson, 2011). Den 
tvingade pressen revisorer utövar på klienterna uppkommer som en följd av revisorernas 
bedömning och godkännande av redovisningen (Dimaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 
1977).  
 
I en kommunal kontext är revisorernas möjlighet att utöva tvingande press dock inte lika 
påtaglig. Den kommunala redovisningen revideras av revisorer som utgörs av folkligt valda 
och är tillsatta av kommunfullmäktige. De folkligt valda revisorerna ska dock anlita externa 
revisorer som experthjälp i sitt arbete (KL 12 kap, 8§). De externa revisorerna ska i sin roll 
som experter endast ge stöd åt de folkligt valda revisorerna och utför därmed inte något 
godkännande av kommunernas redovisning (Tagesson & Eriksson, 2011). Däremot lämnar 
de externa revisorerna ett yttrande om redovisningen till kommunfullmäktige vilket i sig 
medför att de externa revisorerna genom sin status och kunskap till viss del utövar tvingande 
press på den kommunala redovisningen (ibid.).  
 
Revisorsprofessionen utövar även i en kommunal kontext normativ, tvingande och härmade 
press på kommunernas redovisning. Kommunerna borde anpassa sig efter vad de externa 
revisorerna förespråkar rörande redovisningen för att på så sätt uppnå legitimitet rörande 
redovisningen (Dimaggio & Powell, 1983). Revisionsbyråerna sinsemellan har dock inte 
samma uppfattning rörande redovisning. Revisionsbyråerna har utvecklat egna åsikter 
rörande redovisning beroende på vilken typ av klienter byråerna har och de har också 
sinsemellan olika kulturer (Dimaggio & Powell, 1983). Dessa skillnader mellan byråerna 
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rörande kultur och åsikter om redovisning bör leda till att det finns skillnader i kommunernas 
redovisningspraxis beroende på vilken revisionsbyrå kommunerna anlitar. 
 
Som tidigare nämnts finns det begränsade incitament för invånarna i kommunen att granska 
den kommunala redovisningen (Zimmerman, 1977). Då invånarna i kommunen kan anses 
vara principalen ur ett agentteoretiskt perspektiv så ser agent-principalen annorlunda ut i 
den kommunala sektorn jämfört med den privata (Collin et al. 2009). Invånarnas begränsade 
incitament att granska redovisningen innebär att revisionsbyråernas granskning av 
redovisningen i den kommunala sektorn fyller en viktig roll i att förmedla information till 
invånarna (Thor, 2018). Ur ett agentteoretiskt perspektiv kan därmed revisionsbyråerna 
anses fylla en viktigare roll i den kommunala sektorn jämfört med den privata (Ibid.). 
Grundat på både PAT och IT ställer vi upp följande hypotes:  
 
H8 - Kommunens revisionsbyrå påverkar mängd av innehåll och omfattning av upplysningar 
om väsentliga personalförhållanden 
 
Samverkan 
De utmaningar som Sveriges kommuner står inför varierar beroende på kommunala och 
regionala skillnader och det är framförallt ekonomiska och demografiska förändringar som 
leder till samverkansinitiativ mellan kommuner (Statskontoret, 2018). Mycket av den 
kommunala samverkan sker på en regional nivå då kommunernas utmaningar ofta stämmer 
överens i regionen (ibid.). 

 
Redovisningspraxis påverkas inte enbart av reglering och normering utan även av den 
kontext redovisningen sker i (Bergevärn et al. 1995). Förändring i reglering och normering 
kommer alltså inte automatiskt förändra vad som anses vara socialt accepterad och legitim 
redovisningspraxis (Collin et al. 2009). Hur en kommuns redovisningspraxis ser ut påverkas 
således inte enbart av reglering och normering utan även i hög grad av den kontext 
kommunen agerar i. Om den redovisningspraxis som en kommun tillämpar överensstämmer 
med andra kommuners praxis så kommer den därmed uppfattas som mer legitim i kontexten 
(ibid.). En organisation som utsätts för härmande press kommer enligt Dimaggio & Powell 
(1983) att agera på liknande sätt som framgångsrika exempel i kontexten. Samverkan mellan 
kommunerna borde också leda till att kommunerna utsätts för normativ press (ibid.). Då 
kommunerna i ett län också agerar i samma kontext påverkas de även av liknande press från 
den kontexten. Pressen från kontexten uppstår till exempel som en följd av att de bevakas av 
samma medier. Ur ett institutionellt perspektiv så borde därför härmande beteende och 
normativ press orsakad av kommunernas eftersträvan att framstå som legitima leda till att 
det bland kommuner i samma region finns likheter gällande mängd av innehåll och 
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omfattning av upplysningar om väsentliga personalförhållanden.  
 
Som en följd av den samverkan som sker på regional nivå och den institutionella press 
kommunerna upplever finns det också incitament för politikerna ur ett positivt 
redovisningsperspektiv att tillämpa redovisningspraxis som liknar den praxis som finns 
bland kommunerna i regionen. Holthausen & Leftwich (1983) argumenterar i sin studie att 
om det inte finns någon tydlig fördel att redovisa på ett visst sätt är det rationellt att redovisa 
på samma sätt som sina konkurrenter. Då kravet att redovisa väsentliga 
personalförhållanden är ospecificerat och det inte finns några uppenbara fördelar att 
redovisa på ett särskilt sätt bör det i den kommunala kontexten vara rationellt att tillämpa 
samma redovisningspraxis som kontexten gör. Framförallt bör detta vara påtagligt på 
regional nivå där mycket samverkan kommuner emellan sker. Med utgångspunkt i både IT 
och PAT ställer vi därför upp följande hypotes:  

 
H9: Det bör finnas skillnader mellan länen rörande mängd av innehåll och omfattning av 
upplysningar om väsentliga personalförhållanden 

 

  



 
 
 
 
 

 
 

22 

Tabell 1: Sammanställning av förväntat samband 
 
Hypoteser Förväntat 

samband 

H1 Kommunens storlek är positivt korrelerad med mängd av innehåll och 
omfattning av upplysningar om väsentliga personalförhållanden. 

Positivt 

H2 Kommunens skattesats är positivt korrelerad med mängd av innehåll och 
omfattning av upplysningar om väsentliga personalförhållanden. 

Positivt 

H3 Högt beroende av statsbidrag påverkar mängd av innehåll och omfattning av 
upplysningar om väsentliga personalförhållanden 

Positivt 

H4 Kommunens ekonomiska styrka är positivt korrelerad med mängd av 
innehåll och omfattning av upplysningar om väsentliga 
personalförhållanden. 

Positivt 

H5 Politisk konkurrens är positivt korrelerat med mängd av innehåll och 
omfattning av upplysningar om väsentliga personalförhållanden. 

Positivt 

H6 Hög sjukfrånvaro är positivt korrelerad med mängd av innehåll och 
omfattning av upplysningar om väsentliga personalförhållanden. 

Positivt 

H7 Politisk majoritet påverkar mängd av innehåll och omfattning av 
upplysningar om väsentliga personalförhållanden 

Påverkar 

H8 Kommunens revisionsbyrå påverkar mängd av innehåll och omfattning av 
upplysningar om väsentliga personalförhållanden 

Påverkar 

H9 Det bör finnas skillnader mellan länen rörande mängd av innehåll och 
omfattning av upplysningar om väsentliga personalförhållanden 

Påverkar 
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5. Empirisk metod 
Kapitlet börjar med en beskrivning av forskningsstrategin och design följt av urval, 
datainsamling, forskningsetik samt operationaliseringen. 

 

5.1 Forskningsstrategi och design 

Syftet med uppsatsen är att förklara variationen i kommunernas årsredovisningar rörande 
upplysningar om väsentliga personalförhållanden. För att uppfylla syftet kommer en 
kvantitativ forskningsstrategi att användas, strategin lämpar sig för att studiens syfte är att 
förklara ett fenomen (Jacobsen, 2002). Valet av en kvantitativ strategi grundas även på att vi 
huvudsakligen är deduktiva och ämnar undersöka ett så stort urval som möjligt. Den 
kvantitativa strategin är även att föredra då insamlingen av data kommer att ske i 
kvantifierbara termer (Bryman & Bell, 2017). En annan aspekt av strategin är att verkligheten 
ses objektivt samt att det är lättare för forskaren att förbli objektiv då distansen mellan 
forskaren och forskningsobjektet är större än vid till exempel en kvalitativ strategi (Jacobsen, 
2002; Bryman & Bell, 2017). Dock finns vissa begränsningar med en kvantitativ 
forskningsstrategi. En nackdel med det stora urvalet är till exempel att en mer detaljerad 
förståelse uteblir vilket kan leda till ytliga slutsatser eftersom vissa samband inte kommer att 
studeras (Bryman & Bell, 2017). 
 
Studien utgörs av en tvärsnittsstudie med data från 2017 av alla svenska kommuners 
upplysningar kring väsentliga personalförhållanden. En tvärsnittsdesign är lämplig då den 
innebär insamling av data vid en specifik tidpunkt och från mer än ett fall, syftet är att ta 
fram kvantitativa data eller kvantifierbara data genom att undersöka två eller fler variabler 
(Bryman & Bell, 2017). Studiedesignen kommer att bidra till möjligheten att studera 
sambandsmönster, med andra ord relationen mellan variabler, dock finns en svaghet i att 
finna kausala samband (ibid.). Designen gör det möjligt att studera flera kommuner under 
samma tidsperspektiv och gör det möjligt att studera sambanden mellan variablerna. 
Svagheten i kausaliteten ligger i att designen endast fokuserar på en specifik tidpunkt och 
inte förändringen över tid (ibid.). Ett alternativ till design för att öka validiteten och möjlighet 
att dra slutsatser om kausala samband hade varit en longitudinell design. Till skillnad från 
en tvärsnittsstudie ger en longitudinell design möjlighet att dra slutsatser om samband under 
en längre tid, eftersom urvalet studeras under en längre tid och med upprepade mätningar 
(ibid.). Den longitudinella designen är dock inte optimal för denna studie eftersom designen 
är resurskrävande och studiens empiriska data är för omfattande för att denna design skulle 
vara genomförbar inom tiden för studien. Ytterligare en anledning till att en tvärsnittsdesign 
har valts är för att studiens syfte är att förklara variationen i upplysningarna och inte förklara 
hur variationen i upplysningarna har förändrats över tid. 
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5.2 Urval 

Urvalet utgörs av alla Sveriges kommuner, vilket innebär att vi kommer att göra en 
totalundersökning. I Sverige finns det 290 kommuner, på grund av att Gotland innehar rollen 
som både län och kommun kommer Gotland att utgöra ett bortfall, följaktligen är vår 
population 289 (N=289). Valet att göra en totalundersökning grundar sig på att vi ville ha ett 
så stort urval som möjligt eftersom det ger oss möjlighet till generalisering samt att både 
reliabiliteten och validiteten i studien ökar. Från SKL:s hemsida har vi utgått från en 
sammanställd lista över Sveriges kommuner. Den sammanställda listan har dessutom 
direktlänkar till kommunens hemsida vilket har underlättat datainsamlingen.  

 

5.3 Datainsamling 

För att uppfylla syftet har en dokumentstudie genomförts där sekundärdata från 
kommunernas årsredovisningar under 2017 har använts. Valet av 2017 års redovisningar 
gjordes för att få en aktualitet i studien samt att många av kommunerna inte hade färdigställt 
2018 års redovisningar vid påbörjandet av denna studie. Årsredovisningarna finns 
lättillgängliga på kommunernas hemsidor vilket underlättade insamlingen av empirin. I de 
fall då årsredovisningarna inte funnits på kommunernas hemsidor, har vi kontaktat den 
aktuella kommunen och efterfrågat årsredovisningen. Förutom tidigare forskning inom 
området har även ytterligare källor av information använts såsom Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Statistiska centralbyrån (SCB).  
 
Datainsamlingen har skett genom en innehållsanalys av Sveriges kommuners 
årsredovisningar från 2017. Innehållsanalysen genomfördes med hjälp av en bruttolista med 
olika teman baserat på vad kommunerna redovisat i förvaltningsberättelsen relaterat till 
väsentliga personalförhållanden (se bilaga 1). Analystekniken gör det möjligt att undersöka 
förekomsten av en viss information (Bryman & Bell, 2017) och tekniken har i vår studie 
använts för att förklara mängd av innehåll i upplysningarna. Innehållsanalysen är en metod 
som har använts i flera studier (e.g. Adams et al. 1998; Deegan et al. 2002; Tagesson et al. 
2013; Kansal et al. 2018). Det finns dock flera olika definitioner på vad en innehållsanalys är 
(Vourvachis & Woodward, 2015). En av dessa är Krippendorffs (2004 s.18) definition: “a 
research technique for making replicable and valid inferences from texts (or other 
meaningful matter) to the contexts of their use”. Därmed används metoden för att dra giltiga 
slutsatser från till exempel olika texter, i denna studie utgörs dessa av kommunens 
förvaltningsberättelse som återfinns i årsredovisningen. Eftersom studien har utgått från en 
befintlig bruttolista, som erhållits genom kommunalekonomernas förening, var studiens 
kategorier till stor del redan fastställda vid uppsatsens start (se bilaga 1). Bruttolistan 
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innehåller 25 olika teman, dessa har därefter samlats under två kategorier, en kategori som 
utgörs av upplysningar med mer kvantitativa egenskaper (nyckeltal) samt en kategori med 
upplysningar av mer beskrivande karaktär (övrigt). Innehållsanalysen har således bidragit 
till att definiera vad som ingår och inte ingår i dessa kategorier. Vi har därmed använt 
tolkning för att bedöma empirin baserat på bruttolistan som sedan har kvantifierats där 1=Ja, 
tas upp i förvaltningsberättelsen och 0=Nej, tas ej upp i förvaltningsberättelsen.  
 
Genomgång av förvaltningsberättelserna har skett i två steg, processen började med att vi 
laddade ner alla kommuners årsredovisningar från 2017 och därefter genomfördes en 
genomgång av förvaltningsberättelserna för att skapa en förståelse av materialet. Eftersom 
vi redan vid uppsatsens start hade tillgång till en bruttolista baserat på upplysningar som 
kommunerna har lämnat kunde insamling av empiri utföras parallellt med uppställningen 
av studiens hypoteser. Som resultat har vi hunnit skaffa oss en uppfattning om vad 
kommunerna tar upp i förvaltningsberättelsen samt en gemensam tolkning av om vi anser 
att kommunerna tar upp en viss upplysning eller inte. För att säkerställa att vi inte missat 
några upplysningar som kommunen faktiskt tar upp har vi även sökt på nyckelord som 
överensstämmer med bruttolistan (jfr. Vourvachis & Woodward, 2015). Andra steget i 
genomgången av förvaltningsberättelserna påbörjades efter att alla hypoteser och 
operationalisering av dessa var nästintill färdigt. Valet att gå igenom materialet minst två 
gånger var för att först få en övergripande bild av vad som kan ses som väsentliga 
personalförhållanden. Det andra steget gjordes för att mer ingående kunna matcha empirin 
med bruttolistan, eftersom vi fått en klarare bild av vad det är vi letar efter och vad vi behöver 
för att kunna besvara studiens syfte och testa dess hypoteser.  
 
Vi är dock medvetna om att det finns en risk för subjektiva värderingar när vi utgått från en 
bruttolista med begrepp vid analysen. Insamlingen kommer således att inneha inslag av 
tolkning och för att försäkra kvaliteten i insamlingen har stickprov gjorts där samma 
årsredovisningar har granskats för att för att komma fram till en gemensam uppfattning. Ett 
stickprov om 10 kommuner har gjorts både i början av datainsamlingen samt i slutet för att 
säkerställa att tolkningen sker på ett enhetligt sätt samt för att öka reliabiliteten och 
validiteten i studien.  
 

5.4 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) har ställt upp fyra krav inom forskningsetiska principer för det 
grundläggande individskyddskravet. De fyra principerna är: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialkravet och nyttjandekravet. Den information som används i 
denna studie är hämtad från kommunernas årsredovisningar och är offentliga handlingar. 
Informationen finns därför tillgänglig för alla och det medför att en del av de etiska kraven 
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inte är applicerbara på studien. Eftersom studien utgår från offentlig sekundärdata och det 
kommer inte att genomföras några intervjuer eller enkäter behöver vi inte ta hänsyn till 
informationskravet. Detsamma gäller för samtyckeskravet eftersom det inte krävs något 
samtycke för att ta del av offentliga uppgifter. Konfidentialkravet innebär att personuppgifter 
behandlas på ett etiskt sätt och inte faller i händer på någon annan. På grund av karaktären 
på vår data från kommunerna kommer ingen anonymisering att behövas. I enlighet med 
nyttjandekravet kommer uppgifterna som presenteras i uppsatsen endast användas att 
användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

5.4 Operationalisering 

 

5.4.1 Beroende variabler 

 
Mängd av innehåll 
Den kommunala redovisningen ska innehålla en förvaltningsberättelse, där upplysningar ska 
lämnas om förhållanden som inte lämnas i balansräkningen men som är viktiga för 
bedömningen av kommunens resultat eller ställning (KRL 4 kap). Förvaltningsberättelsen 
ska på så sätt ge en översikt av kommunens verksamhet. Kravet om att lämna upplysningar 
rörande väsentliga personalförhållanden är en typ av social upplysning. Dock är sociala 
upplysningar ett bredare begrepp som även innefattar både information kring sociala 
aspekter, information angående företag och organisationers miljöpåverkan (Cowen et al. 
1987; Guthrie & Parker, 1989; Gray et al. 1995; Gray 2002; Tagesson et al. 2013). Flera 
studier som gjorts om sociala upplysningar har använt sig av en checklista för att bedöma 
mängd av innehåll av upplysningar (Cowen et al. 1987; Guthrie & Parker, 1989; Tagesson et 
al. 2013). I denna studie har vi likt de ovan nämnda studierna använt oss av en checklista, 
i.e. bruttolistan, för att bedöma mängden av innehåll. 
 
Insamlingen till studiens beroende variabler, som mäter mängd av innehåll, är baserat på 
bruttolistan (bilaga 1). Vid bedömningen om en kommun tar upp en viss kategori eller inte 
har markerats med 1=Ja och 0=Nej. Exempel på hur bedömningen gjorts återfinns i bilaga 
2. Mängd av innehåll har därefter operationaliserats genom att summera de totala 
upplysningarna vilket har resulterat i den beroende variabeln Total. Därefter har denna 
variabel brutits ner till ytterligare två variabler: Nyckeltal och Övrigt. Variabeln Nyckeltal 
har operationaliserats genom att summera de upplysningar som är av kvantitativ karaktär. 
De resterande upplysningarna av mer beskrivande karaktär, har grupperats under kategorin 
Övrigt. Dock presenteras inte någon modell med den beroende variabeln Övrigt i analysen 
då denna modell inte var signifikant. Respektive variabel har sedan räknats om till procent 
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för att kunna mäta mängden av innehåll samt för att underlätta i analysen (e.g. Gray et al. 
1995; Tagesson et al. 2013) 
 
Omfattning 
Omfattning har mätts genom att beräkna hur stort antal ord som avsnittet om väsentliga 
personalförhållanden utgörs av vilket har resulterat i den beroende variabeln Antal ord. 
Vidare har studien även tittat på alternativa mått såsom, antal sidor (e.g. Cowen et al. 1987) 
som väsentliga personalförhållanden utgör samt antal sidor som andel av den totala 
årsredovisningen. Dock så visade dessa mått en lägre grad av signifikant samband vid analys 
och kommer därför inte användas i analysen. Att använda antal ord istället för antal sidor 
ökar måttets validitet eftersom annan utfyllnad såsom bilder exkluderas.  

 

5.4.2 Oberoende variabler 

H1: Storlek 
Den oberoende variabeln Storlek operationaliserats genom antalet invånare respektive 
kommun har (e.g. Falkman & Tagesson 2008; Tagesson et al. 2013). Andra variabler som 
brukar användas som proxy för storlek är omsättning (e.g. Adams et al. 1998; Adrem, 1999), 
antal anställda (Gray et al. 1995), balansräkning, (Broberg et al. 2009). I denna studie är 
omsättningen inte ett optimalt mått på storlek eftersom kommunernas primära mål inte är 
att generera vinst. Balansräkningen är inte heller ett bra mått, då kommunernas redovisning 
har ett resultatfokus och inte balansfokus (Tagesson et al. 2013). Data för antal invånare är 
hämtad från SCB.  
 
H2: Skattesats 
Variabeln Skattesats mäts genom att använda skattesatsen i respektive kommun (e.g. 
Tagesson et al. 2013) och är hämtad från SCB. Valet att använda den kommunala 
skattesatsen grundades på att det är den skatt som politikerna själva kan bestämma nivå på. 
 
H3: Statsbidrag 
Variabeln Statsbidrag har beräknats genom att ta statsbidrag som andel av kommunernas 
totala intäkter. Statsbidragen utgörs av de generella bidragen och uppgifterna är hämtade 
från SCB. Ett annat alternativ hade varit att använda de riktade bidragen som kommunerna 
erhåller. Vid insamling av data visade det sig dock att de riktade bidragen var svåra att 
avgränsa, det vill säga, svårt att avgöra vilka bidrag som går att härleda till väsentliga 
personalförhållanden. Därför har totalt erhållna statsbidrag i relation till kommunernas 
intäkter valts i operationaliseringen. 
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H4: Ekonomisk styrka 
För att mäta ekonomisk styrka har Soliditet använts (e.g. Tagesson et al. 2013). Soliditet är 
ett långsiktigt mått som visar verksamhetens långsiktiga betalningsförmåga. Från Skandia 
rapport 2018 (Skandia, 2018) kunde data om kommunernas soliditet hämtas. För att 
nyckeltalet, soliditet, ska vara en tillförlitlig indikator för ekonomisk styrka har vi tagit 
hänsyn till pensionsförpliktelserna. Pensionsförpliktelser som är intjänade före 1998 
redovisas inte på samma sätt som förpliktelserna som har intjänats från och med 1998. För 
att ta hänsyn till kommunernas pensionsåtaganden har soliditeten beräknats på följande vis; 
eget kapital minus pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som anges som en 
ansvarsförbindelse, dividerat med totala tillgångar. 

 

H5: Politisk konkurrens  
Ett sätt att operationalisera Politisk konkurrens är att titta på hur ofta det har skett 
maktskiften inom kommunen. Ett annat sätt är att titta på den procentuella andelen mandat 
som innehas av det dominerande partiet (e.g. Baber 1983).  
 
I denna studie har Herfindahls koncentrationsindex använts. Indexet mäter koncentrationen 
av olika partier i kommunerna. Genom att mäta koncentrationen erhålls ett mått på hur stor 
konkurrensen är mellan partierna. Ett alternativt mått på konkurrens är att titta på 
förändringen av majoritet under de senaste fem valen, men då måttet skulle ha stor likhet 
med måttet för politisk majoritet har valt att inte använda oss av detta. 

 
Figur 1: Herfindahls koncentrationsindex 
P = Mandatfördelningen i kommunen 
n = Mandat i kommunen 
 
Herfindahls formel beräknas genom att kvadrera alla partiers mandatfördelning och därefter 
summerar samman. Indexet antar värdena mellan 0-1, där 1 betyder att det råder låg politisk 
konkurrens medan 0 innebär hög politisk konkurrens. Data till uträkningen är hämtad från 
SCB och består av data över partiernas mandatfördelning. Därefter har mandaten beräknats 
som andel av de totala mandaten, för att sedan placeras in i ekvationen. 
 
H6: Sjukfrånvaro 
Variabeln Sjukfrånvaro har observerats genom att notera angiven total sjukfrånvaro i 
respektive kommuns årsredovisning. Kommunerna är tvingade att redovisa uppgifter om 
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sjukfrånvaron i sina årsredovisningar enligt KRL (1997:614) 4 kap 1a§. I de fall där 
sjukfrånvaron inte varit angiven i årsredovisningarna har data hämtats från SKL. 
 
H7: Politisk majoritet 
I likhet med tidigare forskning (e.g. Falkman & Tagesson 2008; Tagesson et al. 2013) 
kommer den Politiska majoriteten att delas in i tre grupper; högerstyre (1) vänsterstyre (2) 
och blocköverskridande styre (3). Informationen om den politiska majoriteten har hämtats 
från SKL och variabeln kommer att representeras av dummyvariabler där 
blocköverskridande styre kommer att användas som referensvariabel. 

 

H8: Revisionsbyrå 
Variabeln Revisionsbyrå har observerats genom att dels notera vilken extern revisor som har 
granskat kommunernas årsredovisningar men vi har också kontaktat både revisionsbyråer 
och kommuner i de fall där så krävts. Variabeln representeras av dummyvariabler för de fyra 
stora revisionsbyråerna (EY, Deloitte, PwC och KPMG) och en dummyvariabel kallad övriga 
där kommuner som har eget revisionskontor eller anlitar mindre byråer sorteras in. 
Operationalisering av revisionsbyrå som variabel på detta sätt har tidigare gjorts i ett flertal 
studier (e.g. Falkman & Tagesson 2008; Collin et al. 2009).  
 
H9: Samverkan 
Samverkan har operationaliserats till variabeln Län genom att sortera in kommunerna under 
det län de tillhör. I Sverige finns det 21 län där Gotland sticker ut då länet endast innefattar 
en kommun. Gotland har därför plockats bort då det inte finns andra kommuner i regionen 
att jämföra med. Variabeln representeras av dummyvariabler som består av de 21 länen och 
där Västerbotten används som referensvariabel. Data rörande länstillhörighet har hämtats 
från SCB.  
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Tabell 2: Sammanställning av variabler 

   
Mängd av 
Innehåll 

Total Totala upplysningar baserat på bruttolistan 
 

Kvantitativa 
upplysningar 

Nyckeltal Upplysningar av kvantitativ karaktär baserat på 
bruttolistan 
 

Beskrivande 
upplysningar 

Övrigt Upplysningar av analyserande karaktär baserat på 
bruttolistan 
 

Mängd 
upplysningar 

Antal ord Avsnittet väsentliga personalförhållanden i antal ord 
 

   
Storlek Storlek Naturliga logaritmen för antal invånare i kommunen 

 
Statsbidrag Statsbidrag Statsbidrag som andel av kommunernas totala intäkter 

 
Ekonomisk styrka 
 

Soliditet Kommunens soliditet (Eget kapital/Totala tillgångar) 
 

Politisk 
konkurrens 

Politisk 
konkurrens 

Beräknas genom att kvadrera alla partiers 
mandatfördelning och därefter summerar samman.  
 

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Angiven total sjukfrånvaro i respektive kommuns 
årsredovisning 
 

Politisk majoritet Politiskt styre Dummyvariabel uppdelat på alliansstyre (1) 
vänsterstyre (2) och blocköverskridande styre (3) 
där blocköverskridande styre kommer att användas 
som referensvariabel 
 

Revisionsbyrå Revisionsbyrå Dummyvariabel uppdelad på 5 dummyvariabler där 
referensvariabeln utgörs av PwC 
 

Samverkan Län Dummyvariabel där kommunerna är kategoriserade 
enligt länstillhörighet (totalt 21 län) där Västerbotten 
används som referensvariabel 
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6. Analys 
I analysavsnittet presenteras de olika analytiska tester som genomförts på 
datainsamlingen. Först presenteras den deskriptiva analysen som ger en övergripande 
information om urvalet, därefter presenteras bivariat analys följt av regressionsanalys och 
avslutningsvis presenteras hypotesprövningen samt kompletterande analys. 
 

6.1 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken presenteras i tabell 1 och 2. I tabell 1 presenteras de observationer 
som har gjorts under insamlandet av empirin rörande vad kommunerna lämnar för 
upplysningar i sina årsredovisningar kopplat till väsentliga personalförhållanden. I tabell 2 
presenteras statistiken rörande de 4 beroende variablerna samt statistiken rörande de 
oberoende variablerna. De värden som redovisas är medelvärde, standardavvikelse, 
minimum och maximum, där standardavvikelsen presenteras i samma form som respektive 
variabel innehar. Observera att de beroende variablerna Total, Nyckeltal och Övrigt har 
indexerats i tabell 2 för att underlätta i analysen och att variabeln Storlek har logaritmerats i 
regressionerna. 
 
Tabell 3: Beskrivande statistik beroende variabel 

Upplysningar 
(Nyckeltal)   

Antal 
kommuner   

Upplysningar 
(Övrigt)   

Antal 
kommuner 

Sjukfrånvaro   287   Åldersstruktur   194 
Antal anställda   285   Arbetsmiljöarbete   187 
Pensionsavgångar   195   Kompetensförsörjning   162 
Heltid/deltid   191   Personalomsättning   161 
Sysselsättningsgrad   170   Friskvård   143 
Personalkostnader   148   Rekrytering   133 
Medellön   116   Framtid   120 
Lönekartläggning   105   Medarbetarundersökning 105 
Över och mertid   92   Jämställdhet   93 
Frisknärvaro   92   Koncern inräknad   27 
Sjuklönekostnader   85         
Arbetsskador   65         
Producerade timmar   54         
Semesterlöneskuld   47         
Rekryteringskostnader   6         
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I tabell 3 presenteras bruttolistan och den deskriptiva statistiken för de observationer som 
har gjorts i insamlandet av empirin. Vi har i analysen delat in de upplysningar som 
kommunerna lämnar i två kategorier. Den första kategorin är döpt till nyckeltal och avser 
upplysningar som är kvantitativa. Den andra kategorin är döpt till övrigt och avser 
upplysningar som är mer beskrivande i sin natur. Utav de 25 observerade upplysningar som 
kommunerna lämnat i sina årsredovisningar så är det lagstadgade kravet att lämna 
information om sjukfrånvaro den upplysning som lämnas mest frekvent rörande 
kommunernas upplysningar om väsentliga personalförhållanden (287 av 289). Även 
information om antalet anställda lämnas frekvent av kommunerna (285 av 289). Det ska 
noteras att trots att lagen tydligt ställer krav på både hur och att sjukfrånvaro ska redovisas i 
kommunens årsredovisning så är det ändå 2 kommuner som inte lämnar någon uppgift om 
sjukfrånvaro.  
 
Bland upplysningarna i kategorin nyckeltal så är de mest vanliga i fallande ordning; 
Sjukfrånvaro, Antal anställda, Pensionsavgångar och Heltid/deltid. De minst vanliga i 
stigande ordning är; Rekryteringskostnad, Semesterlöneskuld, Producerade timmar och 
Arbetsskador. I kategorin övrigt är de vanligaste upplysningarna som lämnas Åldersstruktur 
och Arbetsmiljöarbete. De upplysningar som förekommer sällan är information om 
jämställdhetsarbete och information om anställda i koncernbolagen. Rörande information 
om anställda i koncernbolagen ska det noteras att trots att upplysningar om väsentliga 
personalförhållanden enligt lagen ska omfatta hela den kommunala koncernen så är det 
endast 27 kommuner som redovisar någon typ av upplysning rörande personalen i 
koncernbolagen, i övriga kommuner så lämnas ingen upplysning rörande personalen i 
koncernbolagen. Ingen av kommunerna redovisar dock upplysningarna rörande väsentliga 
personalförhållanden i en sammanställd form för hela koncernen.  
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Tabell 4: Beskrivande statistik 

Variabler Kommuner Medel Standardavv. Minimum Maximum 

Beroende variabler           
Total 289 43,145% 14,96% 0% 84% 
Nyckeltal 289 49,04% 16,96% 0% 93,33% 
Övrigt 289 45,85% 22,02% 0% 90% 
Antal ord 273 1513,59 866,26 333 6120 
Oberoende variabler           
Storlek 289 34815,39 72396,28 2451 949761 
Skattesats 289 21,62% 1,23% 17,12% 23,85% 
Statsbidrag 289 13,59% 6,12% -0,23% 27,01% 
Soliditet 289 18,47% 20,07% -45,00% 74,00% 
Politisk konkurrens 289 22,61% 4,35% 0,50% 85,07% 
Sjukfrånvaro 289 6,68% 1,02% 3% 9,80% 
            
    Procent       
Politiskt styre           
Höger 98 33,90%       
Vänster 89 30,80%       
Blocköverskridande 102 35,30%       
            
Revisionsbyrå           
Deloitte 9 3,10%       
EY 51 17,60%       
KPMG 89 30,80%       
Övriga 8 2,80%       
PwC 132 45,70%       

 
 
I tabell 4 presenteras en sammanställning av statistiken rörande de beroende- och oberoende 
variablerna. Totalt 289 kommuner är med i statistiken som visas i tabell 4, med endast ett 
bortfall i form av Gotlands kommun, vilket beror på att Gotland både är en kommun och ett 
län. För den beroende variabeln antal ord så finns ett större bortfall, endast 273 kommuner 
finns med i denna variabel. Bortfallet beror på att kommunerna inte presenterar 
upplysningar om väsentliga personal förhållande i ett sammanhängande avsnitt.  
 
I tabell 4 presenteras den beroende variabeln Total och samt de två beroende variablerna 
Nyckeltal och Övrigt som vi har identifierat att kommunernas avsnitt om väsentliga 
personalförhållanden primärt berör (se tabell 3). Variationen mellan kommunerna rörande 
typen och mängden av upplysningar som lämnas varierar stort, det finns kommuner som inte 
redovisar någon av upplysningarna i de båda kategorierna samtidigt som det finns 
kommuner som redovisar nästan samtliga upplysningar i respektive kategori. Även i den 
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beroende variabeln Total är skillnaderna stora där andelen upplysningar som lämnas 
varierar från 0% till 84%. Här kan exemplet Trelleborgs kommun lyftas fram som helt saknar 
upplysningar om väsentliga personalförhållanden i sin årsredovisning. Totalt så är 
medeltalet för lämnade upplysningar 43,15% av 25 möjliga med en standardavvikelse på 
14,96%. För den beroende variabeln antal ord så framkommer det att kommunernas avsnitt 
om väsentliga personalförhållanden i medel behandlas på drygt 1513 ord med en 
standardavvikelse på drygt 886 ord. Även här är alltså skillnaderna stora mellan 
kommunerna vilket också syns på minsta och största observerade antal ord.  
 
Med undantag från Skattesats och Sjukfrånvaro är standardavvikelserna för de oberoende 
variablerna höga. Framförallt variabeln invånare har en hög standardavvikelse vilket beror 
på att det finns stora skillnader mellan kommuner rörande invånarantal. Här sticker 
framförallt stora kommuner som Stockholm, Göteborg och Malmö ut, medelkommunen har 
knappt 35 000 invånare medan Stockholm har närmare 1 miljon. Värt att notera är också att 
det finns stora skillnader mellan kommunerna rörande den oberoende variabeln Soliditet, 
lägsta observerade värde är -45% och högsta noterade värde är 74%. Flera kommuner har 
därmed en negativ soliditet vilket innebär att dessa på pappret skulle räknas som 
konkursmässiga. 
 
Längst ner i tabell 4 återfinns den deskriptiva statistiken för de kategoriska oberoende 
variablerna Politisk majoritet och Revisionsbyrå. Det politiska styret i kommunerna är här 
indelat i tre olika typer av styre; vänster, höger och blocköverskridande. Fördelningen är 
ganska jämn med Vänsterstyre i 89 kommuner, Högerstyre i 98 kommuner och 
Blocköverskridande styre i 100 kommuner. I samtliga modeller nedan lämnas 
Blocköverskridande styre utanför regressionerna som referensvariabel. Rörande variabeln 
Revisionsbyrå framkommer det i tabell 4 att PwC är den revisionsbyrå som oftast agerar som 
sakkunnigt biträde åt kommunerna, 132 kommuner anlitar PwC. Även KPMG och EY anlitas 
frekvent av kommunerna, 89 kommuner anlitar KPMG och 51 kommuner anlitar EY. I 
samtliga modeller nedan lämnas PwC utanför regressionerna som referensvariabel. 
Observera att den deskriptiva statistiken för den oberoende variabeln län inte presenteras i 
tabell 4. 
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6.2 Bivariat analys 

Nedan redovisas en korrelationsmatris för studiens variabler. Korrelationsmatrisen fungerar 
som ett verktyg i den bivariata analysen för att utforska samvariation mellan två variabler 
(Djurfeldt, 2009). Som framgår i korrelationsmatrisen (tabell 5) är det bara två variabler som 
uppvisar en signifikant korrelation med den beroende variabeln. De variabler som korrelerar 
med den beroende variabeln, Total, är KPMG med en måttligt negativ korrelation samt 
Kalmar med en positiv korrelation. Bristen på signifikanta korrelationer med den beroende 
variabeln indikerar att våra modeller kommer att ha en låg förklaringsgrad. Matrisen visar 
även att vissa oberoende variabler samvarierar vilket kan vara ett tecken på 
multikollinearitet. De variabler som uppvisar högre värden är Skattesats som korrelerar med 
Storlek, Statsbidrag som korrelerar med både Storlek och Skattesats samt Stockholm som 
även den korrelerar med Skattesats, dock uppvisar ingen variabel något värde över 
gränsvärdet för kollinearitet på 0,7/0,8 vilket skulle indikera risk för multikollinearitet 
(ibid.). Då studien innehar fyra beroende variabler har en korrelationsmatris genomförts för 
respektive beroende variabel men då inget värde överstigit 0,7–0,8 har valet att endast 
redovisa en korrelationsmatris gjorts.  
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Tabell 5: Korrelationsmatris  
 

Variabel Upplysningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7a. 7b. 8a. 8b. 8c. 8d. 9a. 9b. 9c. 
Total  1                
1. Storlek  -0,045 1               
2. Skattesats  -0,024 -,509** 1              
3. Statsbidrag  -0,063 -,557** ,517** 1             
4. Soliditet  0,049 ,313** -,378** -,241** 1            
5. Politisk konkurrens  -0,063 -,358** ,317** ,283** -,175** 1           
6. Sjukfrånvaro  0,037 0,115 ,162** -0,058 -0,084 -0,063 1          
7a. Högerstyre  0,097 0,010 -,368** -,256** ,196** -,174** -,115* 1         
7b. Vänsterstyre  -0,088 -0,025 ,308** ,121* -,163** ,314** 0,070 -,478** 1        
8a. Deloitte  0,061 -0,001 0,046 0,011 -0,030 -0,012 -0,089 -0,033 0,040 1       
8b. EY  0,028 ,160** -,149* -,234** 0,070 -,125* 0,029 0,065 -0,063 -0,083 1      
8c. KPMG  -,194** -,0,060 0,077 0,092 0,003 0,057 0,006 -0,104 0,045 -,120* -,309** 1     
8d. Övriga  0,044 ,275** -0,040 -0,058 0,046 -0,094 0,025 0,025 0,057 -0,030 -0,078 -0,113 1    
9a. Stockholm  0,002 ,321** -,654** -,367** 0,104 -,141* -0,042 ,183** -,123* -0,056 0,045 0,026 -0,053 1   
9b. Uppsala  0,010 0,054 -0,007 -0,088 -0,048 -0,084 0,042 0,025 0,057 -0,030 -0,078 -0,021 -0,028 -0,053 1  
9c. Södermanland  0,008 0,034 0,066 -0,009 -0,056 -0,006 ,249** -0,076 -0,002 -0,032 0,022 -0,033 -0,030 -0,056 -0,030 1 
9d. Östergötland  0,032 -0,035 0,018 0,005 -0,077 -0,001 -,146* -0,109 0,021 -0,039 0,031 -0,072 0,065 -0,068 -0,037 -0,039 
9e. Jönköping  -0,066 -0,005 0,037 -0,001 -0,023 -,155** -0,100 0,108 -0,085 ,249** -0,057 0,000 ,167** -0,068 -0,037 -0,039 
9f. Kronoberg  0,038 -0,014 -0,061 0,068 0,048 0,010 0,015 0,070 -0,032 -0,030 -0,023 0,025 -0,028 -0,053 -0,028 -0,030 
9g. Kalmar  ,147* -0,039 0,023 0,035 -0,049 0,036 -0,052 0,049 -0,076 -0,037 -0,005 -0,101 -0,035 -0,065 -0,035 -0,037 
9h. Blekinge  0,040 0,048 0,065 -0,022 -0,010 0,087 ,148* -0,031 0,017 -0,024 ,147* -0,031 -0,022 -0,042 -0,022 -0,024 
9i. Skåne  -0,033 0,112 -,342** 0,028 ,234** -0,067 -,185** 0,090 -,142* -0,064 ,176** -0,051 0,072 -0,113 -0,061 -0,064 
9j. Halland  -0,044 ,121* -0,079 -0,048 0,073 -0,094 -0,095 ,166** -0,104 -0,026 0,060 -0,045 -0,025 -0,046 -0,025 -0,026 
9k. Västra Götaland  0,109 -0,013 0,026 -0,107 ,147* -,237** 0,112 0,038 -0,070 0,025 0,105 -0,102 0,036 -,142* -0,076 -0,081 
9l. Värmland  -0,063 -0,101 ,122* ,132* -0,071 ,143* -,156** -0,096 0,082 -0,043 -0,112 ,166** -0,041 -0,076 -0,041 -0,043 
9m. Örebro  0,030 -0,064 0,050 0,021 -,137* -0,002 0,074 -0,064 0,034 -0,037 -0,051 -0,026 -0,035 -0,065 -0,035 -0,037 
9n. Västmanland  0,097 -0,047 0,068 0,002 -0,001 0,036 0,017 -0,044 0,024 -0,034 -0,038 0,038 -0,032 -0,060 -0,032 -0,034 
9o. Dalarna  -0,072 -0,059 ,207** 0,060 -,136* 0,005 0,038 -0,021 0,030 -0,042 -0,108 ,148* -0,039 -0,074 -0,039 -0,042 
9p. Gävleborg  -0,096 0,012 0,079 0,062 -0,083 -0,059 0,114 -,126* 0,024 -0,034 -0,088 -0,003 0,083 -0,060 -0,032 -0,034 
9q. Västernorrland  -0,048 0,052 ,174** 0,014 -,205** ,195** 0,092 -0,105 ,172** 0,101 0,045 0,041 -0,027 -0,050 -0,027 -0,028 
9r. Jämtland  0,044 -0,088 ,142* ,185** -0,091 ,120* -0,066 -0,067 0,102 ,334** -0,078 0,070 -0,028 -0,053 -0,028 -0,030 
9s. Norrbotten  -0,039 -,127* ,197** 0,013 0,092 ,238** -0,109 -,116* ,145* -0,040 -0,104 -0,011 -0,038 -0,071 -0,038 -0,040 
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Tabell 5: Korrelationsmatris forts. 

Variabel 9d. 9e. 9f. 9g. 9h. 9i. 9j. 9k. 9l. 9m. 9n. 9o. 9p. 9q. 9r. 9s. 
Total 

               
 

1. Storlek 
               

 
2. Skattesats 

               
 

3. Statsbidrag 
               

 
4. Soliditet 

               
 

5. Politisk konkurrens 
               

 
6. Sjukfrånvaro 

               
 

7a. Högerstyre 
               

 
7b. Vänsterstyre 

               
 

8a. Deloitte 
               

 
8b. EY 

               
 

8c. KPMG 
               

 
8d. Övriga 

               
 

9a. Stockholm 
               

 
9b. Uppsala 

               
 

9c. Södermanland  
              

 
9d. Östergötland 1  

             
 

9e. Jönköping -0,047 1   
           

 
9f. Kronoberg -0,037 -0,037 1  

           
 

9g. Kalmar -0,045 -0,045 -0,035 1 
           

 
9h. Blekinge -0,029 -0,029 -0,022 -0,028 1 

          
 

9i. Skåne -0,078 -0,078 -0,061 -0,075 -0,048 1 
         

 
9j. Halland -0,032 -0,032 -0,025 -0,030 -0,019 -0,052 1 

        
 

9k. Västra Götaland -0,098 -0,098 -0,076 -0,094 -0,060 -,162** -0,066 1 
       

 
9l. Värmland -0,053 -0,053 -0,041 -0,050 -0,032 -0,087 -0,035 -0,109 1 

      
 

9m. Örebro -0,045 -0,045 -0,035 -0,043 -0,028 -0,075 -0,030 -0,094 -0,050 1 
     

 
9n. Västmanland -0,041 -0,041 -0,032 -0,039 -0,025 -0,068 -0,028 -0,086 -0,046 -0,039 1 

    
 

9o. Dalarna -0,051 -0,051 -0,039 -0,049 -0,031 -0,084 -0,034 -0,106 -0,057 -0,049 -0,044 1 
   

 
9p. Gävleborg -0,041 -0,041 -0,032 -0,039 -0,025 -0,068 -0,028 -0,086 -0,046 -0,039 -0,036 -0,044 1 

  
 

9q. Västernorrland -0,034 -0,034 -0,027 -0,033 -0,021 -0,057 -0,023 -0,071 -0,038 -0,033 -0,030 -0,037 -0,030 1 
 

 
9r. Jämtland -0,037 -0,037 -0,028 -0,035 -0,022 -0,061 -0,025 -0,076 -0,041 -0,035 -0,032 -0,039 -0,032 -0,027 1  
9s. Norrbotten -0,049 -0,049 -0,038 -0,047 -0,030 -0,081 -0,033 -0,102 -0,055 -0,047 -0,043 -0,053 -0,043 -0,036 -0,038 1 
                 



 
 
 
 
 

 
 

38 

6.3 Regressionsanalys 

Vid en OLS-regression så bör residualen vara normalfördelad för att kunna dra några 
statistiska slutsatser i analysen (Aronsson, 1999). Samtliga modeller i analysen har testats 
med ett Kolmogorov-Smirnov-test för att säkerställa normalfördelning. Det är framförallt 
den oberoende variabeln Storlek som ej har varit tillfredsställt normalfördelad. Variabeln har 
därför logaritmerats för att uppnå en bättre normalfördelning och för att hantera risken för 
heteroskedasticitet. Vi har även utfört ett Breusch-Pagan test för att undersöka om det finns 
risk för heteroskedasticitet i datamaterialet. Testet genomfördes för att testa om residualerna 
har ett särskilt mönster vilket om så är fallet skulle innebära att det finns heteroeskadicitet i 
datamaterialet och därmed skulle tolkningarna av regressionerna försvåras (Djurfeldt, 
2009). Det Breusch-Pagan test vi har genomfört indikerar att det inte finns en risk för 
heteroeskadicitet i datamaterialet.  
 
Nedan presenteras 9 regressioner med tre olika beroende variabler. I tabell 6 presenteras tre 
modeller där den beroende variabeln utgörs av totala upplysningar (modell 1, 2 och 3). I 
tabell 7 presenteras tre modeller där den beroende variabeln utgörs av de upplysningar vi har 
kategoriserat som nyckeltal (modell 4, 5 och 6). Även modeller med de upplysningar som inte 
utgör nyckeltal (Övrigt) har testats men då modellen inte visade sig signifikant så ingår den 
ej i analysen. Slutligen i tabell 8 så presenteras ytterligare tre modeller (modell 7, 8 och 9) 
där den beroende variabeln utgörs av antal ord som kommunernas avsnitt om väsentliga 
personalförhållanden består av.   
 
Rörande de tre dummy variablerna Politiskt styre, Revisionsbyrå och Län som ingår i 
modellerna nedan så har PwC, Blocköverskridande styre och Västerbotten lämnats utanför 
i samtliga modeller. I några av modellerna visar det sig att konstanten inte är signifikant 
vilket innebär att värdet på konstanten inte signifikant skiljer sig från 0. Det medför dock 
inget problem i modellerna då detta inte påverkar möjligheten att analysera de oberoende 
variablerna.  
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Tabell 6: Regressionsanalys totala upplysningar 

  

Variabler 
Förväntat 
samband 

Modell (n=289) 
 

Modell 2 (n=289) 
 

Modell 3 (n=289) 
 

  B SE VIF B SE VIF B SE VIF 

Konstant   0,871 47,031   63,529** 18,748   70,97* 29,073   

Storlek Positivt -2,415† 1,386 2,463 -2,907* 1,347 2,316 -2,555† 1,313 2,158 

Skattesats Positivt 2,548 1,755 6,299       0,084 1,003 2,011 

Statsbidrag Positivt -0,26 0,203 2,104 -0,185 0,197 1,968 -0,253 0,189 1,765 

Soliditet Positivt 0,068 0,052 1,492 0,054 0,051 1,441 0,049 0,048 1,218 

Politisk konkurrens Positivt -0,12 0,257 1,693 -0,156 0,256 1,678 -0,169 0,228 1,305 

Sjukfrånvaro Positivt 1,106 1,015 1,450 1,214 1,015 1,442 0,914 0,902 1,119 

Politiskt styre Påverkar                   

Högerstyre   1,892 2,457 1,752 1,059 2,394 1,656 0,649 2,329 1,538 

Vänsterstyre   -1,167 2,229 1,517 -0,986 2,23 1,512 -1,564 2,213 1,46 

Revisionsbyrå Påverkar                   

Deloitte   5,563 5,751 1,359 5,02 5,751 1,354 4,075 5,128 1,055 

EY   -1,765 2,639 1,379 -1,471 2,637 1,371 -1,405 2,506 1,214 

KPMG   -5,256* 2,109 1,292 -5,255* 2,114 1,292 -6,07** 2,034 1,173 

Övriga   7,541 5,912 1,281 8,13 5,911 1,275 4,929 5,715 1,17 

Län Påverkar                   

Stockholm   18,491* 8,131 7,372 10,053† 5,7 3,607       

Uppsala   12,529† 7,21 1,906 9,448 6,906 1,741       

Södermanland   11,032† 6,641 1,812 8,625 6,444 1,7       

Östergötland   14,403* 6,5 2,472 11,044† 6,087 2,159       

Jönköping   4,234 6,532 2,497 1,714 6,311 2,32       

Kronoberg   16,599* 7,259 1,932 12,275† 6,634 1,607       

Kalmar   21,426** 6,358 2,191 18,47** 6,036 1,967       

Blekinge   15,496* 7,84 1,423 13,757† 7,765 1,39       

Skåne   13,456* 6,589 5,982 7,604 5,225 3,745       

Halland   8,83 8,231 1,876 5,014 7,817 1,685       

Västra Götaland   13,211 5,262 5,311 10,25* 4,861 4,513       

Värmland   10,075† 5,788 2,387 7,905* 5,604 2,228       

Örebro   13,596* 6,301 2,153 10,576† 5,961 1,918       

Västmanland   18,913** 6,39 1,858 16,618** 6,205 1,744       

Dalarna   6,755 5,67 2,155 5,873 5,649 2,13       

Gävleborg   3,457 6,56 1,958 0,885 6,33 1,815       

Västernorrland   8,181 7,061 1,605 7,972 7,075 1,604       

Jämtland   14,924* 6,949 1,770 13,608** 6,905 1,74       

Norrbotten   6,699 5,78 2,098 6,03 5,774 2,084       

                      

R2/Adj R2   0,152/0,052   0,147/0,048   0,069/0,029   

F-värde/Sign.   1,506/0,047   1,480/0,057   1,717/0,063   

† Signifikant samband på 0,10 nivå; * signifikant samband på 0,05 nivå; ** signifikant samband på 0,01 nivå. 
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I tabell 6 presenteras tre modeller där den beroende variabeln utgörs av totala upplysningar 
(Total). I modell 1 så testas den beroende variabeln mot samtliga oberoende variabler. 
Utifrån modell 1 så framgår det att variabeln Skattesats har ett högt VIF-värde på 6,299 och 
att det i variabeln Län finns län med höga VIF-värden. Stockholms län, Västra Götalands 
län och Skåne län har samtliga VIF-värden över 5. Vi har i testerna noterat att variabeln 
Skattesats korrelerar med de tre stora länen Stockholm, Västra Götaland och Skåne, vilket 
troligen beror på att många av de kommuner med den lägsta skattesatsen återfinns i dessa 
tre län. Som en följd av denna risk för autokorrelation som de höga VIF-värden indikerar har 
vi även testat en modell där variabeln Skattesats plockats bort från modellen (Modell 2) och 
en modell där den kategoriska variabeln Län plockats bort (modell 3). I modell 2 och 3 får vi 
en signifikansnivå på 0,057 respektive 0,063 och en förklaringsgrad på 0,048 respektive 
0,029. Modell 1 har en signifikansnivå på 0,047 och en förklaringsgrad på 0,052. Då modell 
2 och 3 uppvisar en signifikansnivå och förklaringsgrad som är lägre än modell 1 indikerar 
det att samtliga variabler bör ingå i modellen. Då problematiken med höga VIF-värden för 
variablerna Skattesats och Län också återfinns när vi ställer upp modeller med andra 
beroende variabler; Nyckeltal (tabell 7) och Antal ord (tabell 8), så presenteras även i dessa 
tabeller tre modeller med samma oberoende variabler som i tabell 6. 
 
I modell 1 så visas ett signifikant samband mellan den beroende variabeln och KPMG på 5% 
nivå. Kommuner som anlitar KPMG som sakkunnigt biträde redovisar därmed generellt 
mindre upplysningar än kommuner som anlitar PwC. Även variabeln Län visar signifikanta 
samband där samtliga län utöver Jönköping, Halland, Värmland, Dalarna, Gävleborg, 
Väster-Norrland, och Norrbotten generellt redovisar mer upplysningar än Västerbotten. 
Även variabeln Storlek visar på ett svagt signifikant negativt samband med den beroende 
variabeln på 10% nivå. Övriga oberoende variabler visar inga signifikanta samband med den 
beroende variabeln totala upplysningar. Modellen är signifikant på 5% nivå och har en 
förklaringsgrad på 5,2% 
 
I modell 2 där variabeln Skattesats har plockats bort finner vi liknande signifikanta samband 
som i modell 1. Enligt modell 2 så påverkar variabeln Storlek den beroende variabeln negativt 
på 5% signifikansnivå. Även här finner vi att KPMG redovisar färre upplysningar än PwC på 
5% signifikansnivå och flera län som på signifikant nivå redovisar fler upplysningar än 
Västerbotten. Modellen som helhet är signifikant på 10% nivå och har en förklaringsgrad på 
4,8%. I modell 3 där Skattesats plockats tillbaka in i modellen och variabeln Län istället 
lämnats utanför så finner vi att variabeln Storlek påverkar den beroende variabeln negativt 
på 10% signifikansnivå samt att kommuner som anlitar KPMG på 1% signifikansnivå 
generellt redovisar färre upplysningar än kommuner som anlitar PwC.  
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Tabell 7: Regressionsanalys nyckeltal 

Variabler 

Förväntat 
samband 

Modell 4 (n=289) 
 

Modell 5 (n=289) 
 

Modell 6 (n=289) 
 

  B SE VIF B SE VIF B SE VIF 

Konstant   19,393 52,519   76,84** 20,909   84,822** 32,622   

Storlek Positivt -4,616** 1,548 2,463 -5,067** 1,502 2,316 -4,583** 1,473 2,158 

Skattesats Positivt 2,336 1,959 6,299       0,14 1,126 2,011 

Statsbidrag Positivt -0,046 0,227 2,104 0,023 0,22 1,968 -0,078 0,212 1,765 

Soliditet Positivt 0,06 0,058 1,492 0,047 0,057 1,441 0,021 0,054 1,218 

Politisk konkurrens Positivt 0,018 0,287 1,693 -0,015 0,286 1,678 -0,021 0,256 1,305 

Sjukfrånvaro Positivt 2,065** 1,134 1,45 2,164† 1,132 1,442 1,527 1,012 1,119 

Politiskt styre Påverkar                   

Högerstyre   0,482 2,743 1,752 -0,283 2,67 1,656 -0,359 2,613 1,538 

Vänsterstyre   -2,005 2,489 1,517 -1,84 2,487 1,512 -2,269 2,483 1,46 

Revisionsbyrå Påverkar                   

Deloitte   -0,216 6,422 1,359 -0,714 6,414 1,354 -0,928 5,754 1,055 

EY   -0,094 2,947 1,379 0,176 2,941 1,371 -0,375 2,812 1,214 

KPMG   -5,59* 2,356 1,292 -5,588* 2,358 1,292 -6,273** 2,282 1,173 

Övriga   12,623† 6,602 1,281 13,162* 6,592 1,275 8,791 6,413 1,17 

Län Påverkar                   

Stockholm   19,697* 9,08 7,372 11,961† 6,356 3,607       

Uppsala   11,906 8,052 1,906 9,081 7,701 1,741       

Södermanland   8,213 7,416 1,812 6,007 7,187 1,7       

Östergötland   15,786* 7,258 2,472 12,706† 6,789 2,159       

Jönköping   4,461 7,295 2,497 2,15 7,038 2,32       

Kronoberg   11,873 8,106 1,932 7,909 7,398 1,607       

Kalmar   24,564** 7,1 2,191 21,854** 6,731 1,967       

Blekinge   14,02 8,755 1,423 12,425 8,659 1,39       

Skåne   10,754 7,358 5,982 5,389 5,827 3,745       

Halland   11,928 9,192 1,876 8,43 8,718 1,685       

Västra Götaland   12,551* 5,876 5,311 9,837† 5,422 4,513       

Värmland   11,362† 6,464 2,387 9,372 6,25 2,228       

Örebro   17,21* 7,037 2,153 14,441* 6,648 1,918       

Västmanland   16,853* 7,136 1,858 14,748* 6,92 1,744       

Dalarna   9,263 6,332 2,155 8,454 6,3 2,13       

Gävleborg   -0,058 7,326 1,958 -2,416 7,059 1,815       

Västernorrland   7,47 7,885 1,605 7,278 7,89 1,604       

Jämtland   18,647* 7,76 1,77 17,44* 7,7 1,74       

Norrbotten   6,821 6,455 2,098 6,208 6,439 2,084       

                      

R2/Adj R2   0,179/0,080 
  

  0,175/0,079 
  

  0,089/0,049 
  

  

F-värde/Sign.   1,881/0,007 
  

  1,821/0,007 
  

  2,243/0,010 
  

  

† Signifikant samband på 0,10 nivå; * signifikant samband på 0,05 nivå; ** signifikant samband på 0,01 nivå. 
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I tabell 7 (modell 4, 5 och 6) så utgörs den beroende variabeln av de upplysningar som vi har 
kategoriserat som nyckeltal. Modell 4, 5 och 6 är samtliga signifikanta på 1% nivå och har en 
något högre förklaringsgrad på 8,0%, 7,9% och 4,9% än tidigare modeller med totala 
upplysningar som beroende variabel. I alla tre modeller (4, 5 och 6) så visar variabeln Storlek 
ett starkt signifikant negativt samband med den beroende variabeln Nyckeltal. Kommuner 
med stor befolkning redovisar därmed generellt mindre nyckeltal än kommuner med färre 
invånare. Även variabeln Sjukfrånvaro visar sig ha positivt signifikant påverkan på den 
beroende variabeln i modell 4 och 5 vilket indikerar att kommuner med högre sjukfrånvaro 
redovisar fler nyckeltal. För variabeln Revisionsbyrå så redovisar de kommuner som anlitar 
KPMG som sakkunnigt biträde generellt mindre nyckeltal än kommuner som anlitar PwC 
enligt modell 4, 5 och 6. Även variabeln Övriga visar sig påverka den beroende variabeln på 
signifikant nivå i modell 4 och 5. Kommuner som anlitar sakkunniga biträden från andra 
revisionsbyråer än “big 4” eller som har eget revisionskontor redovisar därmed generellt fler 
nyckeltal än PwC. Även för modell 4 och 5 visar regressionerna att det finns signifikanta 
skillnader mellan länen. De län som på signifikant nivå redovisar generellt fler nyckeltal än 
Västerbotten utgörs av Stockholm, Östergötland, Kalmar, Västra Götaland, Värmland, 
Örebro, Västmanland och Jämtland. 
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Tabell 8: Regressionsanalys antal ord 

 
 
 
 
 
 

Variabler   
Förväntat 
samband 

Modell 7 (n=273)   Modell 8 (n=273)   Modell 9 (n=273)   
 

β SE VIF β SE3 VIF β SE VIF 

Konstant   -1031,325 2780,1   210,534 1103,8   -34,942 1767,4   

Storlek Positivt 40,975 83,326 2,398 30,912 80,594 2,25 75,109 79,988 2,065 

Skattesats Positivt 50,307 103,33 6,273       18,183 60,699 2,023 

Statsbidrag Positivt -10,829 11,801 2,049 -9,353 11,387 1,914 -6,431 11,248 1,739 

Soliditet Positivt 0,593 3,096 1,481 0,292 3,029 1,422 1,214 2,914 1,225 

Politisk konkurrens Positivt -10,92 15,196 1,642 -11,773 15,071 1,621 -7,128 13,958 1,295 

Sjukfrånvaro Positivt 134,432* 59,954 1,497 136,73* 59,674 1,488 89,299† 53,69 1,122 

Politiskt styre Påverkar                   

Högerstyre   49,309 142,44 1,744 33,055 138,25 1,648 89,737 138,26 1,536 

Vänsterstyre   32,724 131,59 1,489 37,787 130,97 1,479 31,939 133,57 1,433 

Revisionsbyrå Påverkar                   

Deloitte   358,279 332,06 1,384 344,912 330,4 1,374 519,063† 300,33 1,058 

EY   -2,721 158,86 1,439 2,966 158,18 1,432 85,06 152,42 1,238 

KPMG   -39,074 124,54 1,292 -39,494 124,34 1,292 -90,037 122,56 1,169 

Övriga   201,73 364,13 1,304 208,579 363,29 1,302 184,739 356,23 1,166 

Län Påverkar                   

Stockholm   496,528 485,01 7,702 332,711 348,75 3,995       

Uppsala   769,263† 428,42 2,055 708,752† 409,35 1,882       

Södermanland   -2,616 405,68 1,843 -46,31 395 1,752       

Östergötland   367,408 397,18 2,609 304,675 375,11 2,335       

Jönköping   565,172 396,32 2,598 521,006 385,19 2,462       

Kronoberg   714,729† 432,79 2,097 630,621 396,19 1,763       

Kalmar   1379,556** 383,4 2,431 1322,331** 364,36 2,203       

Blekinge   1330,4** 467,15 1,544 1297,316** 461,45 1,512       

Skåne   590,834 409,68 6,461 475,296 333,41 4,293       

Halland   578,934 490,31 2,034 505,193 465,6 1,84       

Västra Götaland   554,458† 324,51 5,907 497,483 302,19 5,139       

Värmland   633,499† 356,86 2,603 592,617† 346,3 2,459       

Örebro   423,721 377,17 2,353 364,513 356,46 2,108       

Västmanland   508,869 383,89 2,047 464,545 372,35 1,932       

Dalarna   -13,33 340,83 2,374 -30,061 338,56 2,35       

Gävleborg   -91,77 400,23 2,01 -144,538 384,67 1,863       

Västernorrland   473,951 443,26 1,662 474,626 442,56 1,662       

Jämtland   929,664* 413,7 1,916 905,479* 410,06 1,889       

Norrbotten   355,999 360,47 2,319 341,924 358,74 2,305       

                      

R2/Adj R2   0,181/0,076     0,180/0,079     0,055/0,011     

F-värde/Sign.   1,718/0,013     1,773/0,010     1,249/0,250     

† Signifikant samband på 0,10 nivå; * signifikant samband på 0,05 nivå; ** signifikant samband på 0,01 nivå. 
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I tabell 8 presenteras modellerna 7, 8 och 9 där den beroende variabeln utgörs av antalet ord 
som kommunernas avsnitt om väsentliga personalförhållanden består av. Det bör noteras att 
populationen i dessa modeller är färre (n=273) än i de tidigare modellerna (n=289). Modell 
7 och 8 är signifikant på 5% respektive 1% nivå och har en förklaringsgrad på 7,6% respektive 
7,9%. Modell 9 där den kategoriserande variabeln Län plockats bort uppvisade ingen 
signifikans och därför analyseras inte denna modell. Både modell 7 och 9 visar ett signifikant 
positivt samband på 5% nivå mellan variabeln Sjukfrånvaro och den beroende variabeln 
Antal ord. Modellen visar också på signifikanta samband mellan den oberoende variabeln 
Län och den beroende variabeln. Kommunerna i Uppsala, kronoberg, Kalmar, Blekinge, 
Västra Götaland, Värmland och Jämtlands avsnitt om väsentliga personalförhållanden 
innefattar generellt mer ord än kommunerna i Västerbottens län. 
 

6.4 Hypotesprövning 
H1: Storlek 
Denna hypotes bygger på antagandet att kommuner med stor befolkning borde känna större 
press från sin omgivning att redovisa upplysningar om väsentliga personalförhållanden. 
Därmed borde invånarantalet i kommunen korrelera positivt med mängd och omfattning av 
upplysningar rörande väsentliga personalförhållanden. I modell 1, 2 och 3 så visar 
regressionerna ett svagt signifikant negativt samband med antalet redovisade nyckeltal. Även 
i modell 4, 5 och 6 där den beroende variabeln utgörs av nyckeltal så visar variabeln storlek 
ett negativt samband med den beroende variabel på signifikant nivå. Vilket indikerar ett 
motsatt samband mellan antalet redovisade upplysningar och storleken på befolkningen än 
vad som antogs i hypotesen. 
I modell 7, 8 och 9 där den beroende variabeln utgörs av antalet ord återfinns inga 
signifikanta samband. Enligt modellerna påverkar därmed storleken på kommunen 
mängden av upplysningar men inte antalet ord som avsnittet om väsentliga 
personalförhållanden innefattar. Då ingen av modellerna visade ett positivt samband mellan 
de beroende variablerna och variabeln Storlek måste hypotesen förkastas. Dock visar modell 
1, 2, 3, 4, 5 och 6 samtliga ett omvänt samband mellan de beroende variablerna och storlek. 
Modellerna indikerar därmed att storleken på kommunen påverkar mängd av innehåll av 
väsentliga personalförhållanden negativt, vilket alltså är ett omvänt samband gentemot vad 
som antogs i hypotesen.  
 
Hypotes 2, 3, 4 och 5 
Rörande hypoteserna; skattesats (h2), Statsbidrag (h3), Ekonomisk styrka (h4) och Politisk 
konkurrens (h5) finner ingen av de nio modellerna något stöd för att dessa variabler påverkar 
mängd av innehåll och omfattning av upplysningar om väsentliga personalförhållanden. Inte 
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heller i korrelationsmatrisen finner vi några signifikanta samband mellan dessa 4 oberoende 
variabler och de beroende variablerna. Hypotes 2, 3, 4 och 5 måste därför förkastas. 
 
H6: Sjukfrånvaro 
Enligt antagandet som gjordes i hypotesen så bör de kommuner som har hög sjukfrånvaro 
redovisa fler upplysningar och större omfattning rörande väsentliga personalförhållanden. I 
modell 1, 2 och 3 finner vi ingen signifikans för att något sådant samband skulle finnas. I 
modell 4 och 5 där den beroende variabeln utgörs av de nyckeltal som kommunerna redovisar 
finner vi dock ett positivt samband på 1% signifikansnivå respektive 10% signifikansnivå 
mellan sjukfrånvaro och antal nyckeltal som redovisas. I modell 7 och 8 där antal ord är den 
beroende variabeln finner vi också ett positivt samband på 5% signifikansnivå mellan antal 
ord och sjukfrånvaro. Även om modell 1 inte hittar något samband mellan variablerna så kan 
sjukfrånvaron till viss del förklara mängden innehåll och omfattningen av upplysningar om 
väsentliga personalförhållanden som redovisas. Kommuner med hög sjukfrånvaro tenderar 
enligt modell 4, 5, 7 och 8 att redovisa fler nyckeltal och skriva mer om personalförhållanden 
i sina årsredovisningar. Därmed kan vi inte förkasta hypotesen. 
 
H7: Politisk majoritet 
Hypotesen gör antagandet att politisk majoritet borde påverka mängd av innehåll och 
omfattning av upplysningar om väsentliga personalförhållanden. Ingen av modellerna visar 
dock på att det politiska styre en kommun har påverkar de beroende variablerna. I 
korrelationsmatrisen finner vi inte heller något signifikant samband mellan den beroende 
variabeln och typen av politiskt styre som kommunerna har. Därför förkastas hypotesen.  
 
H8: Revisionsbyrå 
Enligt hypotesen så borde den revisionsbyrå som kommunerna anlitar som sakkunnigt 
biträde i granskningen av årsredovisningen påverka mängd av innehåll och omfattning av 
upplysningar om väsentliga personalförhållanden. Det borde alltså finnas en skillnad mellan 
revisionsbyråerna. I alla modeller utom de tre där den beroende variabeln utgörs av antal ord 
(modell 7, 8 och 9) så finner vi signifikanta samband att de kommuner som anlitar KPMG 
som sakkunnigt biträde redovisar både mindre upplysningar totalt och mindre upplysningar 
som är rena nyckeltal än kommuner som anlitar PwC. I modell 4 och 5 så finner vi även ett 
svagt signifikant samband på 10% respektive 5% nivå att de kommuner som anlitar en 
revisionsbyrå som inte tillhör “big 4” eller använder sig av ett eget revisionskontor redovisar 
mer upplysningar än de kommuner som anlitar PwC. Som tidigare nämnts finner vi dock 
inget signifikant samband i de modeller där den beroende variabeln utgörs av antal ord, 
därmed påverkar alltså inte variabeln revisionsbyrå antalet ord som kommunerna skriver om 
väsentliga personalförhållanden enligt modellerna. Även i korrelationsmatrisen finner vi det 
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signifikant att KPMG påverkar redovisade upplysningar negativt kontra PwC. Därmed kan 
hypotesen inte förkastas. 
 
H9: Samverkan 
Antagandet som gjordes i hypotesen var att det borde finnas likheter mellan kommunerna i 
samma län rörande mängd av innehåll och omfattning av upplysningar om väsentliga 
personalförhållanden. Om det finns likheter mellan kommunerna i ett län så borde det också 
finnas skillnader länen emellan. Västerbottens län lämnades här utanför analysen som 
referens. I samtliga sex modeller där variabeln län ingår så finns det län som på signifikant 
nivå redovisar mer upplysningar eller ord än Västerbottens län. Därmed framkommer det i 
alla sex modeller att det finns skillnader mellan länen. Hypotesen kan därför inte förkastas.   
 
Tabell 9: Sammanfattning av hypoteser 

Hypotes Oberoende variabel  Förväntat 
samband 

Faktiskt 
samband 

Bedömning  

H1 Storlek Positivt  - / omvänt Förkastas 
H2 Skattesats Positivt - Förkastas 
H3 Statsbidrag Positivt - Förkastas 
H4 Soliditet Positivt - Förkastas 
H5 Politisk konkurrens Positivt - Förkastas 
H6 Sjukfrånvaro Positivt Positivt Förkastas ej 
H7 Politisk majoritet Påverkar  - Förkastas 
H8 Revisionsbyrå Påverkar  Påverkar Förkastas ej 
H9 Län Påverkar  Påverkar Förkastas ej 

 
 

6.5 Kompletterande analys 
Som nämnts tidigare står den kommunala sektorn inför stora utmaningar kopplat till 
kompetensförsörjning och rekrytering av ny personal, varför det är intressant att ytterligare 
analysera vad som kan förklara kommunernas redovisningsval angående rekrytering i 
avsnittet om väsentliga personalförhållanden. Den beroende variabeln har endast två värden 
(1= ja eller 0=nej), därför görs en logistisk regression. Även i dessa modeller (tabell 8) lämnas 
Blocköverskridande styre, PwC och Västerbotten utanför analysen för de kategoriska 
variablerna. I tabell 8 återfinns, precis som i tidigare analys, tre modeller; i modell 10 ingår 
samtliga oberoende variabler, i modell 11 har den oberoende variabeln Skattesats plockats 
bort och i modell 12 har de oberoende variablerna Län plockats bort.   
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Tabell 10: Logistisk regression rekrytering 

 
 
I tabell 10 återfinns de logistiska regressionerna för modell 10, 11 och 12 där Rekrytering har 
använts som beroende variabel. Modell 10 och 11 ger en högre förklaringsgrad än tidigare 
modeller på 17,7% respektive 15,9%. Både Modell 10 klassificerar 65,1% av kommunerna rätt 

Variabler 
Förväntat 
samband 

Modell 10 (n=289) 
  

Modell 11 (n=289) 
  

Modell 12 (n=289) 
 

β SE   β SE   β SE 

Konstant  -11,169 6,993 
 

2,186 2,737 
 

-1,611 4,053 

Storlek Positivt -0,062 0,204 
 

-0,166 0,197 
 

-0,136 0,183 

Skattesats Positivt 0,544* 0,262 
    

0,185 0,141 

Statsbidrag Positivt -0,071* 0,030 
 

-0,054† 0,029 
 

0,053* 0,027 

Soliditet Positivt 0,001 0,008 
 

-0,001 0,007 
 

0,002 0,007 

Politisk konkurrens Positivt -0,021 0,038 
 

-0,028 0,037 
 

-0,024 0,032 

Sjukfrånvaro Positivt 0,012 0,148 
 

0,033 0,148 
 

-0,006 0,125 

Politiskt styre Påverkar 
        

Högerstyre  0,151 0,364 
 

-0,029 0,351 
 

-1,102 0,326 

Vänsterstyre  0,362 0,329 
 

0,390 0,327 
 

0,213 0,307 

Revisionsbyrån Påverkar 
        

Deloitte  2,054* 0,954 
 

1,948* 0,964 
 

1,381† 0,829 

EY  0,216 0,383 
 

0,283 0,379 
 

0,257 0,345 

KPMG  -0,272 0,314 
 

-0,267 0,312 
 

-0,201 0,283 

Övriga  0,195 0,838 
 

0,325 0,830 
 

0,253 0,787 
Län Påverkar 

        

Stockholm  1,653 1,194 
 

-0,145 0,828 
   

Uppsala  0,433 1,046 
 

-0,210 0,995 
   

Södermanland  1,200 0,965 
 

0,685 0,930 
   

Östergötland  0,989 0,944 
 

0,263 0,871 
   

Jönköping  0,459 0,973 
 

-0,089 0,934 
   

Kronoberg  1,665 1,046 
 

0,737 0,942 
   

Kalmar  1,232 0,920 
 

0,591 0,861 
   

Blekinge  2,162† 1,292 
 

1,786 1,278 
   

Skåne  1,671† 0,972 
 

0,419 0,759 
   

Halland  -0,313 1,407 
 

-1,075 1,339 
   

Västra Götaland  0,696 0,773 
 

0,064 0,709 
   

Värmland  1,801* 0,851 
 

1,320 0,814 
   

Örebro  0,754 0,913 
 

0,114 0,855 
   

Västmanland  3,259** 1,248 
 

2,764* 1,218 
   

Dalarna  0,709 0,820 
 

0,520 0,810 
   

Gävleborg  1,117 0,946 
 

0,564 0,901 
   

Västernorrland  -1,818 1,398 
 

-1,802 1,364 
   

Jämtland  0,526 1,072 
 

-0,068 1,063 
   

Norrbotten  0,054 0,853 
 

-0,068 0,839   
  

         
Cox & Snell2/Nagelkerke2 0,132/0,177  0,119/0,159  0,043/0,057 
Rätt klassificerade i % 65,1   65,1   57,8  

† Signifikant samband på 0,10 samband; *signifikant samband på 0,05 nivå; ** signifikant samband på 0,01 nivå 
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vilket i jämförelse med den naiva sannolikheten 54% är en förbättring på 11,1%. I modell 10 
och 11 finns signifikanta samband rörande om kommunerna lämnar upplysningar om 
rekrytering på två variabler som tidigare inte varit signifikanta. Enligt modell 10 påverkar 
kommunens Skattesats positivt sannolikheten att kommuner lämnar upplysningar om 
rekrytering på signifikant nivå. Även erhållna Statsbidrag påverkar sannolikheten negativt 
att kommunerna lämnar upplysningar om rekrytering på signifikant nivå i både modell 10 
och 11. Modell 10 och 11 visar även att variablerna Revisionsbyrå och Län påverkar. 
Kommuner som anlitar Deloitte som sakkunnigt biträde är mer sannolika att lämna 
upplysningar om rekrytering än de kommuner som anlitar PwC på signifikant nivå. De 
kommuner som tillhör Blekinge län, Skåne län, Värmlands län och Västmanlands län är 
mer sannolika att lämna upplysningar om rekrytering än kommuner som tillhör 
Västerbottens län.   
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7. Diskussion och slutsats 
I avsnittet diskuteras resultaten från analysen samt slutsatser kommer att dras. Vidare 
kommer även studiens begränsningar och bidrag att lyftas fram. Slutligen ges förslag till 
fortsatt forskning inom området. 
 

7.1 Diskussion 
 
Studiens syfte är att förklara variationen i kommunernas årsredovisningar rörande 
upplysningar om väsentliga personalförhållanden. Därför har respektive kommuns mängd 
av innehåll samt omfattning av upplysningar om väsentliga personalförhållanden studerats. 
De övergripande resultaten tyder på att redovisning om väsentliga personalförhållanden 
huvudsakligen påverkas av faktorerna storlek, revisionsbyrå, sjukfrånvaro samt samverkan. 
Av de faktorer som påverkar redovisningen är det bara storlek som går att hänföra till 
påverkan av intressenter. I motsats till de teoretiska antagandena tycks storlek inte öka 
informationen om väsentliga personalförhållanden. Detta antyder att den kommunala 
sektorn inte upplever så stor institutionell press att redovisa upplysningar om väsentliga 
personalförhållanden vilket kan förklaras av att intressenterna helt enkelt inte efterfrågar 
denna information eller att den institutionella pressen generellt är låg i den kommunala 
sektorn. Inte heller kollektiv kompetens eller den politiska press som antogs i 
hypotesformuleringen får stöd i denna studie. Resultatet indikerar att redovisning om 
väsentliga personalförhållanden inte påverkas av att fler människor involveras i arbetet samt 
att större kommuner inte känner mer politisk press än de mindre. Studiens resultat visar 
istället att det som påverkar mängd av innehåll och omfattning av väsentliga 
personalförhållanden är kopplat till samverkan mellan kommuner, valet av revisionsbyrå 
samt specificerad lagstiftning i form av kravet att redovisa sjukfrånvaro.  
 
Kommuner med högre sjukfrånvaro redovisar enligt studiens resultat mer information om 
väsentliga personalförhållanden, både när det kommer till mängd av nyckeltal och 
omfattning. Resultaten ligger i linje med teorin. Redovisningen används då antingen för att 
försöka dölja den höga sjukfrånvaron genom att redovisa annan information, enligt teorin 
om “market for lemons” (Akerlof, 1970) eller för att försöka förklara varför sjukfrånvaron är 
hög. Om kommuner redovisar mer upplysningar för att förklara alternativt dölja den höga 
sjukfrånvaron kan vårt resultat dock inte förklara. Lagkravet angående sjukfrånvaron ställer 
ett specificerat krav på både hur och att sjukfrånvaron ska redovisas under avsnittet om 
väsentliga personalförhållanden i årsredovisningen. Kravet att redovisa sjukfrånvaro är 
tydligt specificerat till skillnad från det mer ospecificerade kravet att redovisa väsentliga 
personalförhållanden vilket skildrar hard- respektive soft regulation. Upplysning om 
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sjukfrånvaron var också den upplysning som lämnades mest frekvent av kommunerna (287 
av 289), tillsammans med den svaga institutionella press som resultatet i studien indikerar 
kan det argumenteras för att hard regulation fungerar bättre i en kommunal kontext än soft 
regulation. 
 
I linje med vår hypotes visar resultaten att den påverkan som revisionsbyråerna har på 
redovisningen återspeglas i att det finns skillnader mellan kommunerna beroende på vilken 
revisionsbyrå de anlitar. Rörande både antalet redovisade upplysningar totalt och antal 
redovisade nyckeltal fann vi signifikanta samband, att kommuner som anlitade KPMG 
redovisade mindre upplysningar än kommuner som anlitade PwC. Resultatet indikerar också 
att kommuner som använder eget revisionskontor eller anlitar revisionsbyråer som ej tillhör 
“Big four” redovisar mer nyckeltal än PwC. Resultatet indikerar därmed att det både finns en 
skillnad mellan byråerna samt att byråerna påverkar vad kommunerna tar upp i avsnittet om 
väsentliga personalförhållanden. Därmed dras slutsatsen att kommuner rättar sig efter 
revisionsbyråernas uppfattning om redovisningen. Resultatet ligger i linje med antaganden i 
institutionell teori att olika kultur i revisionsbyråerna leder till skillnader i den press de 
utövar (Dimaggio & Powell, 1983). Då agent-principal relationen i den kommunala sektorn 
inte är lika stark som i den privata (Zimmerman, 1977) visar resultatet i studien att 
revisionsbyråerna fyller en viktig roll i den granskning av redovisningen som de utför. Utöver 
variabeln Storlek visar resultatet inte några signifikanta samband mellan de beroende 
variablerna och de variabler som avser att mäta press från intressenter. Därmed kan det 
också argumenteras för att revisionsbyråerna fyller en viktigare roll i den kommunala sektorn 
än i den privata. 
 
I linje med antagandena om att det inte enbart är lagstiftning och normering som påverkar 
redovisningspraxis (Bergevärn et al. 1995) visade variabeln län signifikant samband med den 
beroende variabeln i alla modeller. Upplysningar som kommunen väljer att redovisa 
påverkas därmed också av vad som anses legitimt inom den kontext kommunerna agerar i. 
Eftersom det inte finns någon tydlig fördel med att redovisa en viss typ av upplysningar 
rörande väsentliga personalförhållanden är det också rationellt för kommunerna att redovisa 
samma typ av upplysningar som kontexten gör. Det teoretiska antagandet fick stöd i samtliga 
modeller där variabeln län var inkluderad. Skillnaderna mellan länen och därmed likheter 
mellan de kommuner som ingår i ett län beror troligen på att lagen inte tydligt definierar vad 
som avser väsentliga personalförhållanden. Det ospecificerade kravet leder därmed till att 
kommunerna väljer att redovisa på liknande sätt som kommunerna i sin kontext för att 
uppnå legitimitet. En annan förklaring kan vara att kommuner i samma län troligen står inför 
samma typ av problem och utmaningar, en sådan utmaning kan till exempel vara 
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kompetensförsörjning. Kommuner i samma län bevakas också i stor utsträckning av samma 
media vilket skulle kunna vara ytterligare en förklaring.  

Resultaten i studien visar även på ett antal faktorer som inte har någon påverkan på 
informationen om väsentliga personalförhållanden. I kontrast med de teoretiska 
antagandena förklarar inte Skattesats, Statsbidrag, Ekonomisk styrka, Politisk konkurrens 
samt Politisk majoritet mängden av innehåll och omfattningen av väsentliga 
personalförhållanden. Resultaten i studien indikerar att en högre skattesats inte är förenat 
med en ökning av information om väsentliga personalförhållanden. En trolig förklaring är 
att upplysningar om väsentliga personalförhållanden inte betraktas vara av intresse för 
invånarna i kommunen trots en högre skattesats. Bristen på intresse ligger i linje med 
Zimmermans (1977) teori om invånarnas begränsade intresse för information på grund av 
det separerade ägandet. Det kan även antas att politikernas incitament till att övertyga 
väljarna att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt är begränsat. 
 
Samtliga modeller visar på att det inte finns något signifikant samband mellan statsbidrag 
och de beroende variablerna. Organisationers beroende av hur den anpassar sig till och 
framstår i kontexten (Carpenter & Feroz, 2001) med avseende på redovisning om väsentliga 
personalförhållanden stöds därmed inte av variabeln Statsbidrag. Resonemanget kring att 
anpassa sig efter de krav som kontexten ställer på organisationen skulle i det kommunala 
sammanhanget kunna betyda att kommunerna agerar på ett sätt som uppfattas legitimt i 
andra avseenden än redovisningen av väsentliga personalförhållanden. Statens sannolika 
inverkan på de kommuner som är beroende av bidrag kan följaktligen påstås inte påverka 
informationen rörande personalförhållanden. Då resultatet saknar ett signifikant samband 
stöds inte heller de omvända sambandet, att kommuner som i stor utsträckning är beroende 
av statliga bidrag tenderar att vara mindre benägna att efterfölja normer och lagstiftning 
(Falkman & Tagesson, 2008). Inte heller kommunernas ekonomiska styrka visar på något 
signifikant samband. Då det varken finns något samband mellan ekonomisk styrka och 
mängd av innehåll samt omfattning kan kommunerna inte antas prioritera redovisning om 
väsentliga personalförhållanden vid starkare finansiell ställning. Tagesson et al (2013) ger en 
möjlig förklaring till varför kommunerna väljer att lämna upplysningar om personalfrågor, 
att det är ett försök att undertrycka fackliga krav på löneökningar. Resultatet i denna studie 
tyder emellertid på att kommunerna inte är mer benägna att lämna upplysningar om 
väsentliga personalförhållanden i syfte att undgå regleringar samt undvika negativ 
uppmärksamhet från dess intressenter. 
 
År 2018 var det riksdags- och kommunalval i Sverige vilket borde leda till att den politiska 
konkurrensen påverkar redovisningen baserat på den tidigare forskningen. Dock påvisar 
ingen av modellerna i studien något signifikant samband mellan politisk konkurrens och de 
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beroende variablerna. Enligt Baber (1983) har politikerna ett incitament, som ökar med 
nivån av politisk konkurrens, att visa överensstämmelse med intressenternas mål. Resultatet 
i denna studie indikerar dock att den politiska konkurrensen inte påverkar redovisningen av 
väsentliga personalförhållanden. Därav dras slutsatsen att intressenternas intressen utgörs 
av andra intressen än kommunens redovisning av väsentliga personalförhållanden. 
Följaktligen minskar politikernas incitament att redovisa detta och fokus läggs istället på 
annat till exempel mer finansiell information. Inte heller de teoretiska antagandena om 
politisk majoritet får stöd i studien. En förklaring är att invånarnas incitament till kontroll är 
begränsad vilket medför ett begränsat intresse för information (Zimmerman, 1977). En 
annan förklaring är att konstellationerna inom det politiska styret oftast består av flera 
partier, exempelvis om vänsterblocket har en majoritet utgörs denna majoritet oftast inte av 
ett enda parti. Partierna måste därför förhålla sig till varandra vilket kan skapa en 
samstämmighet i upplysningarna. 
  
Vid jämförelse av de beroende variablerna framkommer det att modellerna som behandlar 
variabeln Total innehar den lägsta förklaringsgraden. Således uppvisar både modellerna med 
Nyckeltal och Antal ord som beroende variabel en högre förklaringsgrad. Skillnaden i 
modellernas förklaringsgrad visar att de faktorer som testats i studien bättre förklarar 
upplysningar med kvantitativ karaktär samt omfattningen av upplysningar. Den beroende 
variabeln Övrigt som avsåg upplysningar av mer beskrivande karaktär har dessutom 
exkluderats från analysen på grund av att modellen inte blev signifikant. Då personal och 
kompetensförsörjning är en viktig fråga för Sveriges kommuner gjordes även en 
kompletterande analys med upplysningen Rekrytering som beroende variabel. De modeller 
som ställdes upp i den kompletterande analysen visade sig ha en högre förklaringsgrad och 
till skillnad från övriga modeller så visade sig signifikanta samband mellan den beroende 
variabeln och de oberoende variablerna Skattesats och Statsbidrag. Variabeln Statsbidrag 
visade dessutom på motsatt samband än vad som antogs i hypotesen, detta överensstämmer 
med resultat i tidigare forskning att kommuner som i stor utsträckning är beroende av 
statliga bidrag tenderar att vara mindre benägna att efterfölja normer och lagstiftning 
(Falkman & Tagesson, 2008). Att dessa signifikanta samband återfinns i den kompletterande 
analysen till skillnad från tidigare analys indikerar att det finns press från intressenter 
rörande rekrytering. Orsaken till detta kan förklaras av att den kommunala sektorn generellt 
upplever problem med kompetensförsörjning och rekrytering av personal vilket troligen är 
en fråga som kommunens intressenter och media uppmärksammar i större utsträckning. 
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7.2 Slutsats 

Studiens syfte har varit att förklara variationen i mängd av innehåll och omfattning i 
kommunernas årsredovisningar rörande upplysningar om väsentliga personalförhållanden. 
Studiens resultat har visat att det finns samband mellan mängd av innehåll och omfattning 
av väsentliga personalförhållanden och ett antal faktor. De faktorer som påverkar mängd av 
innehåll är storlek, sjukfrånvaro, revisionsbyrå och samverkan. De faktorer som påverkar 
omfattning är liknande och består av sjukfrånvaro och samverkan, även faktorn 
revisionsbyrå visar sig påverka svagt här. Slutsatser kan även dras att flera faktorer som 
testats i studien till stor del inte förklarar kommunernas upplysningar om väsentliga 
personalförhållanden. Således finner studien endast svaga bevis för att kommunerna 
redovisar för att verka legitima eller för att undgå ytterligare regleringar. Inte heller press 
från intressenter, baserat på de valda faktorerna, visar sig ha någon betydande påverkan på 
kommunernas redovisningsval. 

 

7.3 Bidrag 
Då studiens fokus ligger på den kommunala sektorns redovisning om väsentliga 
personalförhållanden kan detta sägas utgöra ett nytt och outforskat område. Visserligen finns 
studier som studerar redovisning inom den kommunala sektorn, dock är den specifika 
inriktningen på väsentliga personalförhållanden unikt för denna studie. Genom att studera 
vad kommunerna redovisar angående väsentliga personalförhållanden har denna studie 
bidragit med ökad förståelse och kunskap för vad som påverkar och inte påverkar 
kommunernas redovisning av upplysningar. Då modellerna i studien uppvisar en låg 
förklaringsgrad, kan slutsatsen dras att studien bidrar till att förklara en viss del av 
variationen i kommunernas redovisning av väsentliga personalförhållanden. Resultatet kan 
också utgöra ett underlag till framtida forskning om personalrelaterade upplysningar i 
kommuners årsredovisningar. Studien ger även en bild av vilka upplysningar som kommuner 
lämnar rörande väsentliga personalförhållanden vilket kan bidra till förståelse om hur 
regleringen av den kommunala sektorn har fungerat. 
 

7.4 Begränsning 
Studiens datainsamling är baserat på en innehållsanalys och en viss begränsning kan 
förekomma i kategoriseringen. Eftersom studien har utförts av två personer samt att tolkning 
av det empiriska materialet förekommer, finns en risk att olika tolkningar har gjorts vid 
insamlingen. För att minska tolkningsfel har gemensam förklaring arbetats fram när 
tveksamheter uppstått vid kategoriseringen. Tolkningen medför dock att ett annat resultat 
skulle kunna uppnås om studien utförs av någon annan. Tolkningsproblematiken gäller 
främst de beroende variablerna Total och Övrigt. Dock har variabeln övrigt inte redovisats i 
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analysen på grund av att modellen inte visade sig vara signifikant. Total och övrigt innehåller 
teman med analyserande karaktär, vilket resulterar i en hög grad av tolkning, till skillnad 
från nyckeltal där det anses tillräckligt om en kommun endast redovisar i numerisk form. 
  
Ytterligare en begränsning i studien är de multikollinearitetsproblem som framkommer i 
analysen. De höga VIF-värden som observerats visar på att det existerar en samvariation 
mellan några variabler. För att kontrollera denna multikollinearitet har tre olika modeller för 
respektive beroende variabel redovisats. En modell där alla variabler är inkluderade, en där 
skattesats är exkluderad samt en där län har exkluderats. Dock uppvisar de modeller där 
dessa variabler är exkluderas en lägre signifikans och förklaringsgrad vilket indikerar att 
dessa variabler bör ingå i modellen. 
 
Studiens högsta förklaringsgrad återfinns i den kompletterande logistiska regressionen med 
en förklaringsgrad på 17,7% där rekrytering används som beroende variabler. De övriga 
modellerna i analysen har en förklaringsgrad mellan 2,9%-8,0%. En förklaringsgrad på 8,0% 
kan betraktas som låg, dock är en låg förklaringsgrad ett resultat i sig.  
 

7.5 Fortsatt forskning 

Under arbetet med denna uppsats samt baserat på dess resultat har en del kunskapsluckor 
uppstått som resulterat i förslag till framtida forskning. I studien framkommer det att endast 
27 kommuner redovisar någon typ av upplysning rörande personalförhållanden i 
koncernbolagen trots att upplysningar om väsentliga personalförhållanden, enligt lagen, ska 
inbegripa hela den kommunala koncernen. Det skulle därför vara intressant att göra studier 
på motiven bakom valet att inte redovisa sammanställd redovisning för hela kommunala 
koncernen. 
 
Studien är utformad som en tvärsnittsstudie, där data endast är hämtad från en tidpunkt, 
2017 års bokslut. Det skulle därför vara intressant att studera hur kommunernas redovisning 
om väsentliga personalförhållanden har sett under ett längre tidsspann. Alternativt studera 
om det skett en förändring i redovisningsvalen rörande väsentliga personalförhållanden 
mellan en viss tidsperiod. Ett förslag är en jämförelse från när lagkravet först tillkom 1997 
och hur det ser ut idag. En annan intressant vinkling är att undersöka om den lagändring 
som trätt i kraft i år, 2019, haft någon påverkan på redovisningsvalet.  
 
Ytterligare förslag till framtida forskning är att använda en kvalitativ ansats och studera hur 
kommunens folkvalda revisorer ser på redovisningskravet att redovisa väsentliga 
personalförhållanden. Genom att använda en kvalitativ ansats kan en djupare förståelse 
uppnås. Ansatsen ger möjlighet att utforska de folkvalda revisorernas åsikter och 
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erfarenheter av redovisning om väsentliga personalförhållanden. En annan intressant 
vinkling är att undersöka hur de sakkunniga revisorerna ser på redovisningskravet. 
 
En möjlig studie skulle även vara att genomföra en liknande studie som denna, med samma 
syfte och tillvägagångssätt men som testar nya samband. Genom att testa nya hypoteser är 
det möjligt att ytterligare kunna ge förklaring till vad som påverkar/inte påverkar 
redovisningen om väsentliga personalförhållanden. Hypoteser som skulle kunna testas är till 
exempel påverkan av det geografiska läget, påverkan från kommunala chefer eller 
resursbegränsningar.  
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Bilaga 2: Exempel på bedömning 

Nedan redovisas några exempel på om ett tema tas upp eller inte tas upp i 
förvaltningsberättelsen. Bedömning av om ett tema inte tas upp är i vissa fall enkelt att 
avgöra, eftersom kommunen då inte nämnt något om det specifika temat. Dock kan det i vissa 
fall utgöra en bedömningsfråga om informationen är tillräcklig eller inte. I de fall då 
bedömningen är mer komplicerad berör det framförallt de teman som ingår i kategorin 
övrigt. Dessa teman utgör de som har mer beskrivande och analyserande karaktär. Den 
andra kategorin, nyckeltal, vilken utgörs av de teman med mer kvantitativa egenskaper, är 
desto lättare, då det är tillräckligt för en kommun att endast redovisa statistik rörande temat. 
 
Nedan visas ett exempel på där vi gjort bedömningen att informationen är tillräcklig. 
Exemplet visar en kommun som tagit upp punkterna Personalomsättning samt Rekrytering: 
 
“Påverkan av personalrörlighet märks alltmer i verksamheterna. Under året har 114 
tillsvidareanställda medarbetare slutat i kommunen, varav 48 medarbetare inom barn- 
och utbildningsförvaltningen, 61 medarbetare inom socialförvaltningen och fem 
medarbetare inom kommunstyrelsens förvaltning. Av dessa var det 25 pensionsavgångar. 
Personalomsättningen var 18,4 procent vilket är en ökning i jämförelse med 2016 (17,6 
procent). Alla avgångar har inte kunnat ersättas på̊ grund av att sökande med rätt 
kompetens saknas, främst inom skolan och förskolan. Under perioden har vi annonserat 
140 tillsvidaretjänster och cirka 40 tidsbegränsade tjänster. Vissa tjänster har 
utannonserats flera gånger. Till tjänster som kräver utbildning och viss kompetens har för 
pedagogyrken cirka 35 procent av de sökande haft efterfrågad kompetens, inom vård och 
omsorg cirka 65 procent samt inom socialt arbete cirka 31 procent. Här syns en tydlig 
skillnad och minskning mot tidigare år. Det är många arbetsgivare som konkurrerar om 
sökande och mycket handlar om att hitta rätt kanaler för att nå̊ sökande”. (Kungsör) 
 
Nedan visas ett par exempel på där vi har gjort bedömningen att informationen ej är 
tillräcklig: 
 
“Jämn könsfördelning beaktas i rekryteringsarbetet men det är alltid kompetens som är 
avgörande”. (Arjeplog) 
 
Ovanstående upplysning är den information som går att finna om jämställdhet och 
rekrytering i kommunens förvaltningsberättelse. Här har bedömningen gjorts att det inte är 
tillräckligt, därmed anses kommunen inte ha berört tema jämställdhet eller rekrytering. 
 
”Under 2017 har arbetet med att minska sjukfrånvaron varit ett särskilt fokusområde, 
bland annat har ett nytt systemstöd införts för att underlätta chefernas 
rehabiliteringsarbete. Förvaltningarnas HR- ansvariga har också arbetat på olika sätt för 
att stärka cheferna bland annat genom egna workshoppar och aktivt stöd om 
sjukskrivningar. I syfte att erbjuda tidiga insatser, särskilt vid psykisk ohälsa deltar vi i ett 
pilotprojekt med Sveriges Kommuner och Landsting. Det är viktigt att fortsätta påbörjat 
arbetet för att ytterligare minska sjukfrånvaro”. (Botkyrka) 
 
Ovanstående upplysning berör sjukfrånvaron och vilka insatser kommunen har gjort för att 
minska frånvaron. Upplysning om sjukfrånvaro belyses ytterligare i kommunens 
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förvaltningsberättelse, både med analys och sjuktal. Bedömningen handlar istället om en 
bedömning kring arbetsmiljöarbete. Trots att kommunen tar upp insatser som har gjorts för 
att minska sjukfrånvaron, vilket kan ses som arbetsmiljöarbete, har här bedömningen gjorts 
att informationen ej är tillräcklig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


