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Sammanfattning 

Forskningsproblem Sedan 2013 får svenska kommuner reservera medel i en 

resultatutjämningsreserv (RUR) för att utjämna skatteintäkter 

över en konjunkturcykel. Behov finns att förklara efterlevnaden 

av denna nya, frivilliga redovisningsreglering. 

Syfte Syftet med studien är att beskriva och förklara tillämpning och 

efterlevnad av RUR i svenska kommuner. 

Metod 16 hypoteser härleds utifrån befintlig redovisningsteori. Dessa 

prövas genom en dokumentstudie av 289 årsredovisningar. 

Dessutom intervjuas 2 ekonomichefer. 

Resultat 122 svenska kommuner (42 %) har reserverat medel till 

(tillämpar) RUR. Endast 5 kommuner (4 %) har korrekt 

redovisning (efterlevnad) av RUR. Medelkommunen avviker 40 

% från lagstiftningen. 

Kunskapsbidrag De statistiska analyserna visar att finansiell styrka, politisk 

majoritet och revisionsbyrå kan förklara tillämpning och 

efterlevnad av RUR. Intervjustudien indikerar även att resurser 

inom kommunen, graden av engagemang hos tjänstemän samt 

andra kommuner påverkar RUR. 

Nyckelord Redovisningsval; Efterlevnad; Positiv redovisningsteori; 

Institutionell teori; Kommuner 

 



 

 

 

Abstract 

Problem Since 2013, Swedish municipalities have the opportunity to 

reserve funds to a municipal balancing reserve (MBR), in 

order to equalize tax revenues during an economic cycle. 

There are needs to explain the compliance of this new, 

voluntary accounting regulation. 

Purpose The aim of this study is to describe and explain accounting 

choice and compliance of MBR in Swedish municipalities. 

Method 16 hypothesis are derived from existent accounting theory. 

They are tested through a document study of 289 annual 

reports. Furthermore, 2 CFOs are interviewed.  

Results 122 Swedish municipalities (42 %) have reserved funds to 

MBR. Only 5 municipalities (4 %) have excellent 

compliance. On average, municipalities deviate 40 % from 

the legal requirements. 

Contribution The statistical analyses show that financial strength, political 

majority and audit firm can explain practice and compliance 

of MBR. The interviews also indicates that resources within 

the municipality, the level of commitment among the 

officials and other municipalities influence MBR. 

Key words Accounting choice; Compliance; Positive accounting theory; 

Institutional theory; Municipalities 
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1 Inledning 

“Förändrade ekonomiska förutsättningar för kommuner och landsting aktualiserar 

ett flertal olika frågor som är relaterade till efterlevnaden och utformningen av 

redovisningsregleringen samt regleringen av den ekonomiska förvaltningen. Det 

går inte att bortse från att kommunal redovisning äger rum i ett politiskt 

sammanhang, vilket utifrån ett redovisningsteoretiskt perspektiv kan få negativa 

konsekvenser vad gäller såväl efterlevnad som utformning.” (Donatella & 

Tagesson, 2010, s. 56) 

År 2009 var Sverige i en mycket kraftig lågkonjunktur. Underskottet i kommunsektorns 

sparande uppgick till 9 miljarder kronor, motsvarande 0,3 procent av BNP. Kommun-

sektorns finansiering påverkades negativt av ett svagare skatteunderlag, varför kommu-

nerna tvingades till nedskärningar av verksamhet. För att lindra krisens effekter föreslog 

regeringen i vårbudgeten år 2009 att ett konjunkturstöd om 7 miljarder kronor skulle 

utbetalas till kommunsektorn (Statens offentliga utredningar [SOU] 2011:59). 

Mot bakgrund av de förändrade ekonomiska förutsättningarna under finanskrisen började 

balanskravets ändamålsenlighet, att kommuner måste redovisa överskott, att debatteras 

(Donatella & Tagesson, 2010). Den dåvarande regeringen anade att balanskravet hade 

förstärkt lågkonjunkturen (SOU 2011:59). I april 2010 tillsattes därför utredningen om 

kommunsektorn och konjunkturen med Clas Olsson som utredare. Olsson (ibid) påvisade 

att kommunsektorns redovisade resultat hade förbättrats väsentligt sedan balanskravets 

införande år 2000 och därmed bidragit till att stärka en god ekonomisk hushållning. 

Samtidigt bedömdes balanskravet ha hindrat kommuner att använda tidigare överskott för 

att täcka underskotten under finanskrisen. Detta skulle enligt Olsson/utredningen kunna 

få negativa samhällsekonomiska konsekvenser genom överhettning i högkonjunktur och 

kortsiktiga nedskärningar i lågkonjunktur (ibid). 

I samband med att utredningens förslag om kommunala utjämningsreserver presenterades 

i september 2011 inleddes nästa debatt. Ulla Andersson (2011, 12 september), 

ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, förordade att den enklaste och 

smidigaste lösningen vore att balanskravet skulle gälla över en konjunkturcykel. En 

periodiseringsfond skulle enbart göra redovisningen mer komplicerad. Staffan Moberg 

(2011, 27 oktober), vid tiden ordförande för Kommunalekonomernas förening (KEF), 

kritiserade förslaget för att vara “en form av låtsasredovisning” som “misstror både 

kompetensen och förmågan hos politiker och ekonomer att styra ekonomin”. Vidare 

hävdade Moberg att legitimiteten för utredningens detaljerade regler riskerade att 

urholkas då bristande tillämpning inte föranledde några rättsliga konsekvenser. Olsson 

(2011, 3 november) försvarade sitt utredningsförslag med att det skulle “göra 

redovisningen mer genomskinlig och tydlig för politiker och andra som vill ha insyn i 
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kommunens eller landstingets resultat”. Regeringen bejakade utredningens förslag om 

kommunala utjämningsreserver (Prop. 2011/12:172). 

Från och med den 1 januari 2013 får svenska kommuner och landsting tillämpa en 

resultatutjämningsreserv (RUR). RUR är ett medel för att utjämna skatteintäkter över en 

konjunkturcykel. I en högkonjunktur kan delar av de årliga överskotten reserveras till en 

periodiseringsfond vilken sedan kan täcka eventuella underskott vid en lågkonjunktur. 

RUR syftar således till att undvika kortsiktiga nedskärningar av verksamheten vid 

tillfälligt försvagade ekonomiska förutsättningar i form av lägre skatteintäkter (Sveriges 

Kommuner och Landsting [SKL], 2013). År 2013 redovisade Västra Götalandsregionen 

(2014) ett underskott på 301 miljoner kronor för koncernen. Trots detta reserverades 374 

miljoner kronor till en RUR (ibid) efter att landstinget gjort felaktiga balanskravs-

justeringar (Donatella, Jägesten & Petersson, 2014). Att reservera medel till en RUR får 

endast genomföras vid år av överskott (SKL, 2013). 

Enligt Konjunkturinstitutet (2014) befinner sig Sverige fortfarande i en lågkonjunktur då 

BNP-gapet är negativt. Återhämtningen från den senaste finanskrisen går långsammare 

än väntat (Rapport, 2015, 12 januari kl. 19.30). Klas Eklund (ibid), senior ekonom på 

SEB, hävdar att de historiska sambanden mellan hög- och lågkonjunktur inte gäller 

längre. I Västvärlden råder numera en ny normalitet med långsammare tillväxt och 

inkomstökningar samt högre arbetslöshet (ibid). Enligt Tagesson (2009) kan kommun-

sektorns ekonomi komma att urholkas. Manipulerad redovisning leder till att kostnader 

överskjuts till kommande generationer (ibid), i motsats till den gyllene regelns ideal 

(Phelps, 1961). Förr eller senare kommer någon generation att behöva minska på 

välfärden och/eller att öka skatteuttaget (Tagesson, 2009). 

1.1 Problematisering 

Kommunsektorn utgör en betydande del av Sveriges samhällsekonomi (SOU 2011:59). 

För det fjärde kvartalet 2014 sysselsatte kommunsektorn drygt en fjärdedel (1 070 268 

människor) av den totala arbetsmarknaden och dess konsumtion utgjorde cirka en 

femtedel (202 miljarder kronor) av BNP (Statistiska centralbyrån [SCB], 2015). Det 

primära målet för kommuner är att erbjuda service och välfärd till invånarna med pengar 

som medel. Verksamheten ska säkerställas av politiker utifrån rätten att uppta skatt och 

avgifter från kommuninvånarna (Tagesson, 2014a). Detta föranleder ett agentteoretiskt 

förhållande mellan kommunpolitikerna och kommuninvånarna (Zimmerman, 1977). 

Enligt den representativa demokratins principer är kommuninvånarna företrädda av 

kommunfullmäktige (Donatella, 2012). Kommunstyrelsen, vars mål är att bedriva 

verksamheten, kan sedermera ställas till ansvar av kommunfullmäktige utifrån den 

kommunala årsredovisningen. Kommunstyrelsen är således redovisningsskyldiga och 
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upprättar årsredovisningen med hjälp av tjänstemän. Dessa redovisningsexperter ska även 

se till att nödvändig information når kommunfullmäktige som i förhållandet agerar 

redovisningsmottagare. Enligt Donatella (2012) har kommunstyrelsen motiv till 

redovisningsval, men att tjänstemännen har kunskapen att utföra dem (Fjertorp, 2010). 

Därför är dessa parter centrala vid studier av redovisningspraxis i kommuner. 

Varför är det då intressant att studera RUR ur ett redovisningsteoretiskt perspektiv? För 

det första är den nya lagstiftningen frivillig att tillämpa (SKL, 2013), varför den 

redovisningsskyldiga kommunstyrelsen och redovisningsexperterna kommer att ställas 

inför ett redovisningsval att tillämpa eller att inte tillämpa RUR. Enligt DiMaggio och 

Powell (1983) kan kommunernas eventuella tillämpning av RUR förklaras av tvingande, 

härmande och normativa isomorfismer från deras omgivning. Watts och Zimmerman 

(1979) hävdar däremot att redovisningsval endast kan förutspås utifrån en teori som 

baseras på individers egenintresse. Collin et al. (2009) påvisar dock att Positiv 

redovisningsteori (PAT, bl.a. Watts & Zimmerman, 1979) och Institutionell teori (IT, 

bl.a. DiMaggio & Powell, 1983) genererar identiska, kompletterande eller i vissa fall 

konkurrerande hypoteser för att förklara redovisningsval i svenska kommunala bolag. Att 

studera redovisningsval avseende RUR har därmed en teoretisk förankring och kan bidra 

till att utveckla befintlig teori inom kommunal redovisning. 

För det andra uppstår frågor kring efterlevnaden av RUR:s utformning i svenska 

kommuner. Vid tillämpning av frivillig redovisningsreglering skiljer Daske et al. (2007) 

på seriösa användare och etikettsanvändare utifrån dess faktiska konsekvenser på 

redovisningen. Seriösa användare gör tydliga förändringar i enlighet med den nya redo-

visningsregleringen medan etikettsanvändare fortsätter med tidigare redovisningspraxis 

fast under en ny etikett (Carmona & Trombetta, 2008). Bergevärn, Mellemvik och Olson 

(1995) för liknande resonemang om frikoppling (jfr Meyer & Rowan, 1977) av redovis-

ningens handlingssystem från normeringssystemet i svenska och norska kommuner. Även 

Falkman och Tagesson (2008) styrker en uppdelning mellan reglering och praxis i 

svenska kommuner. Redovisningsregleringen från Rådet för kommunal redovisning 

(RKR) fick endast en begränsad inverkan i svenska kommuner och efterlevnaden var 

dålig (ibid). Korrekt redovisning är viktigt för regering, skattebetalare och andra intres-

senter (Haraldsson & Tagesson, 2014) då kommunstyrelsens redovisningsskyldighet 

ligger till grund för att motverka bedrägerier och korruption (Chan, 2003). 

För det tredje är RUR:s utformning övervägande principbaserad varför dess användare 

har stor handlingsfrihet vid periodisering av intäkter (Donatella et al., 2014). Enligt 

Tagesson (2014a) anses redovisningens svåraste fråga vara problematiken kring hur 

redovisningsexperter ska förhålla sig till uppskattningar och bedömningar. Stalebrink 

(2007) har funnit att kommuner använder tolkningsutrymmet i de principbaserade 

rekommendationerna för att styra det redovisade resultatet i önskvärd riktning. Även 
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Donatella (2012) har påvisat fenomenet bokslutspolitik i svenska kommuner. Följaktligen 

bör de normerande organen reglera graden av handlingsfrihet inom den periodiserade 

redovisningen (Stalebrink, 2007). Donatella och Tagesson (2010) hävdar dock att 

implementering av ytterligare lagar och normer inte nödvändigtvis leder till att 

regleringen efterlevs. Stor tilltro läggs därmed på revisionens betydelse som 

övervakningsfunktion, varför revisions- och redovisningsreglering måste upprätthållas 

samt präglas av en övergripande harmonisering (Ojo, 2010). Enligt Cassel (2000) är 

revisionen bristfällig inom svenska kommuner och bör förbättras för att uppnå en ökad 

jämförbarhet mellan kommuners finansiella rapportering. I nuläget genomförs 

revisionsprocessen uteslutande av kommunen själv, vilket utifrån ett objektivt perspektiv 

leder till en icke-önskvärd beroendeställning (Svensson & Brännström, 2015). Det 

professionella inslaget i revisionen, som vanligtvis utförs av en oberoende revisor och 

innefattar revisorslagens regler om opartiskhet och självständighet, blir i kommuners fall 

svagt (ibid). Att studera RUR är därmed relevant då revisionen är bristfällig i svenska 

kommuner och kommunerna innehar stor handlingsfrihet med redovisningsregleringen. 

Sedan RUR trädde i kraft 2013 har det genomförts en praxisundersökning på uppdrag av 

SKL. RUR har fått en relativt stark inverkan i kommunsektorn där 146 kommuner 

tillämpar RUR (Donatella et al., 2014). Vidare finns det åtminstone två tidigare uppsatser 

om fenomenet. Pettersson och Rydquist (2014) har undersökt hur kommuner förhåller sig 

till RUR genom att intervjua ekonomichefer från sex kommuner i Skåne. Eriksson och 

Lindblom (2014) har studerat hur ekonomiska och demografiska omständigheter 

påverkar användningen av RUR genom en faktoranalys av 40 kommuner samt 

telefonintervjuat 20 av dessa kommuners ekonomichefer. Dessa uppsatser har dock 

utelämnat efterlevnaden av RUR:s utformning och saknar en tydlig koppling till 

vedertagna redovisningsteorier. Med vetskap om att RUR har tillämpats felaktigt finns 

det därför behov av forskning som förklarar efterlevnaden av RUR. Falkman och 

Tagesson (2008) menar att det finns för få studier om implementering av 

redovisningsreglering i kommunsektorn och föreslår därför fortsatt forskning om 

efterlevnaden av kommunal redovisning. Det är denna kunskapslucka studien ämnar att 

minska genom att förklara efterlevnaden av RUR. Resultaten kan bidra till RKR och 

övriga lagstiftares arbete med att utforma redovisningsreglering i svenska kommuner i 

allmänhet och RUR i synnerhet. Det teoretiska bidraget blir att pröva och utveckla 

tidigare forskning inom kommunal redovisning genom att härleda hypoteser utifrån 

befintlig redovisningsteori, inklusive PAT och IT. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara tillämpning och efterlevnad av RUR i 

svenska kommuner.
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2 Institutionalia 

Svenska kommuners ekonomiska förvaltning och redovisning regleras i kommunallagen 

(KL, Svensk författningssamling [SFS] 1991:900), lag om kommunal redovisning (KRL, 

SFS 1997:614) samt genom speciallagstiftningar som vattentjänstlagen och 

fjärrvärmelagen. RKR är det normgivande organet med uppgift att främja och utveckla 

god redovisningssed i enlighet med KRL (RKR, 2014). RKR arbetar för närvarande med 

rekommendationer för RUR, vilka ska komplettera ramlagstiftningen i KRL (Torbjörn 

Tagesson, personlig kommunikation, 20 maj 2015). 

Enligt 8 kap. 1 § KL ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten. 

Kommunfullmäktige ska fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning vilka även 

ska innefatta hanteringen av RUR om sådan finns (8 kap. 1 § 2 & 3 st. KL). Fjertorp 

(2010) menar att god ekonomisk hushållning uppnås om kommunerna förvaltar ekonomin 

på ett ansvarsfullt sätt utifrån ett långsiktigt perspektiv. Genom att förhindra urholkning 

av ekonomin kan service och välfärd genereras till kommuninvånarna. Enligt Donatella, 

Petersson och Brorström (2007) använder svenska kommuner tre sorters finansiella mål 

för att uppnå kravet om god ekonomisk hushållning. Målen relateras till 

resultathanteringen, kapacitetsutnyttjandet eller hur investeringarna finansieras. Det 

vanligaste finansiella målet är att årets resultat ska uppgå till två procent av summan av 

skatteintäkter och generella statsbidrag (ibid). Tvåprocentsmålet är dock inte förankrat i 

lagstiftning utan har utvecklats från praxis till att bli en vedertagen tumregel (Tagesson, 

2009). Följaktligen utelämnas nödvändig analys och anpassning till varje kommuns 

finansiella ställning och dess förutsättningar (Brorström, Haglund & Solli, 2005). 

Balanskravet är ett kortsiktigt mål för att kommuner ska uppfylla det långsiktiga målet 

om god ekonomisk hushållning (SOU 2011:59). Till skillnad från god ekonomisk 

hushållning omfattar dock inte balanskravet kommunala bolag och den kommunala 

konsolideringsenheten (Tagesson, 2009). Beroende på hur kommuner väljer att 

organisera sin verksamhet får balanskravet därmed olika innebörd. Huvudregeln innebär 

att kommuner måste upprätta en budget där intäkterna överstiger kostnaderna för varje 

räkenskapsår (8 kap. 4 § 1 & 3 st. KL). Undantag får dock göras om medel disponeras 

från en RUR eller om det finns synnerliga skäl (8 kap. 4 § 4 st. KL). Finansiellt starka 

kommuner får därmed budgetera ett underskott givet välmotiverade resonemang om god 

ekonomisk hushållning (SKL, 2013). 
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Tabell 2.1 Eget kapital 

A. Eget kapital 

I. Årets resultat 

II. RUR 

III. Övrigt eget kapital 

Källa: 5 kap. 2 § KRL 

 

RUR ska redovisas i två delar av årsredovisningen. I balansräkningen ska RUR redovisas 

som en delpost under eget kapital (5 kap. 2 § KRL). I förvaltningsberättelsen ska 

upplysningar göras om balanskravsresultatet inklusive balanskravsjusteringar samt 

förändring av RUR (4 kap. 3 a § KRL). Är balanskravsresultatet negativt för ett visst 

räkenskapsår måste detta underskott regleras inom tre år (8 kap. 5 a § KL), såvida inte 

kommunfullmäktige hänvisar till synnerliga skäl (8 kap. 5 b § KL). Nedan åskådliggörs 

en balanskravsutredning utifrån formuleringen i KRL samt lagens förarbeten. 

Tabell 2.2 Balanskravsutredning 

Justering Post 

  Årets resultat 

–  realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning 

+ realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god 

ekonomisk hushållning 

+ orealiserade förluster i värdepapper 

–  återföring av orealiserade förluster i värdepapper 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 

–  reservering av medel till RUR 

+ disponering av medel från RUR 

= Årets balanskravsresultat 

Källa: 4 kap. 3 a § KRL; Prop. 2011/12:172 

 

Reservering till RUR får göras “med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av 

antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar 

enligt 4 kap. 3 a §” KRL (8 kap. 3 d § 2 st. KL), som överstiger “en procent av summan 

av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning” (8 kap. 

3 d § 2 st. 1 p. KL), eller två procent om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive 

ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser (8 kap. 3 d § 2 st. 2 p. KL). Fem procent 

anses vara en rimlig övre gräns för reservering till RUR (SOU 2011:59). Om 

kommunfullmäktige beslutar att införa RUR under 2013 får även en retroaktiv 

reservering göras för räkenskapsåren 2010-2012 (Övergångsbestämmelser, KL). 

Kommuner får disponera medel från RUR för att utjämna intäkter över en 

konjunkturcykel (8 kap. 3 d § 3 st. KL). Enligt SKL (2013) ska det framgå i 

årsredovisningen hur kommunen har agerat vid disponering av medlen. Att bestämma hur 
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en konjunkturcykel ser ut kan vara svårt i praktiken, varför ett riktvärde kan fastställas 

med hjälp av ett årligt prognostiserat skatteunderlag för riket (ibid). Denna prognos kan 

sedermera sättas i relation till det genomsnittliga skatteunderlaget under de senaste tio 

åren för att erhålla riktvärdet. Om prognosen understiger genomsnittet kan medel 

disponeras från RUR. Nedanstående tabell baseras på utfall för åren 1997-2011 samt 

SKL:s prognos från 2013-02-15 (ibid). 

Tabell 2.3 Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Snitt 10 år 4,4 4,6 4,6 4,2 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 

Årlig 5,4 5,3 1,6 2,8 4,4 4,0 3,5 3,3 4,1 4,7 

Differens 1,0 0,7 -3,0 -1,4 0,5 0,2 -0,3 -0,6 0,2 0,8 

Källa: SKL (2013)          
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3 Teori 
Utifrån syftet att beskriva och förklara tillämpning och efterlevnad av RUR i svenska 

kommuner har en deduktiv ansats använts. Hypoteser har härletts utifrån befintlig teori 

för att förklara det empiriska fenomenet (Bryman, 2011). Många tidigare studier har 

använt denna ansats (Laswad, Fisher & Oyelere, 2005; Anessi-Pessina, Nasi & Steccolini, 

2008; Fjertorp, 2010) varför deduktion har möjliggjort prövning och utveckling av 

existerande teori på området. Begränsningen är dock att förklarande faktorer kan förbises 

om dessa inte härleds utifrån studiens teoretiska referensram (Bryman, 2011). 

PAT och IT är de två huvudsakliga teorierna för att förklara redovisningspraxis 

(Tagesson, 2014b). PAT är vanligare vid nomotetiska studier där stora urval används för 

att erhålla statistisk generaliserbarhet (Collin et al., 2009), vilket är ändamålsenligt utifrån 

studiens deduktiva ansats (Bryman, 2011). Samtidigt är IT vanligare vid studier av 

redovisning i offentlig sektor (Jacobs, 2012) och har en bättre förklaringsgrad än PAT 

inom detta område (Collin et al., 2009; Martí, Royo & Acerete, 2012). Fjertorp (2010) 

menar att både den neoklassiska (PAT) och den systemorienterade (IT) utgångspunkten, 

har ett visst förklaringsvärde inom detta forskningsområde. Ensidiga teoretiska perspektiv 

är dock ingen bra grund för att ge heltäckande förklaringar av den komplexitet som ryms 

inom politiskt styrda organisationer (Besley, 2007). Enligt Jacobs (2012) blir det 

vanligare och mer accepterat att kombinera flera teorier med olika utgångspunkter. Trots 

vikten av teoretisk renhet och utveckling av enskilda teorier finns det även behov av 

forskning som kritiskt analyserar empiriska fenomen (Tagesson, 2014b). Då studiens 

syfte är att förklara ett empiriskt fenomen kan det vara ändamålsenligt att kombinera 

förklaringar från flera teoribildningar oavsett ursprung, vilket är fallet i Ny politisk 

ekonomi (Besley, 2007; Fjertorp, 2010). Därför har ett eklektiskt tillvägagångssätt (jfr 

Neu & Simmons, 1996; Falkman & Tagesson, 2008; Collin et al., 2009) och en 

multiteoretisk referensram (jfr Cormier, Magnan & van Velthoven, 2005; Fjertorp, 2010) 

använts för att beskriva och förklara tillämpning och efterlevnad av RUR i svenska 

kommuner. 

För att hitta relevant forskning inom kommunal redovisning har litteraturgenomgången 

(se bilaga 1) baserats på Webster och Watsons (2002) rekommendationer: 1) hitta de 

viktigaste forskningsbidragen på området; 2) söka baklänges; och 3) söka framlänges. 

Utifrån boken Public Sector Accounting (Tagesson, 2014b) har uppsatsens nyckelartiklar 

av Falkman och Tagesson (2008) samt Collin et al. (2009) hittats, vilka använder 

nyckelord som redovisningsval, efterlevnad, PAT, IT och kommuner. Utifrån dessa 

artiklars referenslistor har tidigare relevanta studier identifierats. Avslutningsvis har 

Google Scholar använts för att hitta senare studier inom området genom att dessa citerar 

någon av studiens nyckelartiklar. 
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Den teoretiska referensramen innehåller främst empiriska undersökningar som har 

publicerats i godkända (rankade som nivå 1 eller 2) journaler enligt Norsk samfunns-

vitenskapelig datatjeneste. Större vikt har lagts vid artiklar som publicerats de senaste tio 

åren (2005-2014) då dessa anses utgöra aktuell teori inom området. På grund av den 

begränsade forskningen inom kommunal redovisning har litteraturbasen breddats med 

studier om redovisningspraxis och närliggande ekonomirelaterade frågor i politiskt styrda 

organisationer. Givet den multiteoretiska referensramen har litteraturen strukturerats 

utifrån härledda variabler. 

3.1 Storlek 

Litteraturgenomgången av aktuella studier visar att nio av tio forskare har härlett 

hypoteser om storlek för att förklara redovisningspraxis i politiskt styrda organisationer 

(Laswad et al., 2005; Da Costa Carvalho, Jorge & Fernandes, 2007; Anessi-Pessina et al., 

2008; Falkman & Tagesson, 2008; Collin et al., 2009; Johansson & Siverbo, 2009; 

Tagesson et al., 2013; Haraldsson & Tagesson, 2014; Joseph, Pilcher & Taplin, 2014). 

Med undantag för Da Costa Carvalho et al. (2007), Anessi-Pessina et al. (2008) samt 

Haraldsson och Tagesson (2014) har författarna funnit ett signifikant positivt samband 

mellan storlek och redovisningspraxis. 

Sett till antal anställda innebär variabeln storlek att kommunen blir mer komplex, vilket 

ökar behovet av att hantera större informationsflöden (Anessi-Pessina et al., 2008). 

Möjligheten att utöva social kontroll minskar i större kommuner då det blir längre avstånd 

mellan olika chefsnivåer (Cassel, 2000). På grund av större informationsflöden och lägre 

social kontroll är förbättrade styrnings- och rapporteringssystem en förutsättning för att 

hantera komplexiteten. Större kommuner tenderar att använda mer avancerade 

redovisningssystem (Bergevärn et al., 1995; Collin et al., 2009), vilket bör gynna 

implementering av RUR i svenska kommuner. Samtidigt argumenterar Christiaens (1999) 

för att implementering av ny redovisningsreglering kan vara lättare i mindre kommuner. 

Dessa är mindre komplexa varför färre tekniska och administrativa problem antas 

uppkomma under implementeringsfasen (ibid). Da Costa Carvalho et al. (2007) har 

dessutom funnit en signifikant negativ korrelation mellan kommuners storlek och 

efterlevnad av den nya redovisningsregleringen i Portugal 2003. Detta oväntade samband 

kan förklaras av mer konservativa redovisningsmetoder och högre förändrings-

obenägenhet i större kommuner (ibid). 

Vidare innefattar storlek att kommuner innehar kunskapen att implementera ny 

redovisningsreglering (Johansson & Siverbo, 2009). Större kommuner har både resurser 

till och behov av att anställa fler och mer kvalificerade redovisningsexperter (Falkman & 

Tagesson, 2008). Denna grupp av redovisningsexperter kan utöva normativa 
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påtryckningar för att implementera ny redovisningsreglering eftersom det stärker deras 

profession (DiMaggio & Powell, 1983). I fallet RUR antas dock ett motsatt förhållande 

gälla. KEF företrädda av Moberg (2011) kritiserade utredningsförslaget om RUR (SOU 

2011:59) för att inte vara förenligt med normala redovisningsprinciper samt att det skulle 

försvåra ekonomiskt beslutsfattande för kommunpolitiker. Fler och mer kvalificerade 

redovisningsexperter antas därför mer aktivt motarbeta redovisningsval att tillämpa RUR. 

Hypotes 1a. Storlek har ett negativt samband med kommuners benägenhet att 

tillämpa RUR. 

Avseende fler och mer kvalificerade redovisningsexperter antas de dock bidra positivt till 

efterlevnaden av RUR. Då denna grupp av redovisningsexperter är större i större 

kommuner finns det bättre kompetens för att sätta sig in i och följa redovisnings-

regleringens utformning (Falkman & Tagesson, 2008). 

Avslutningsvis menar Falkman och Tagesson (2008) att större kommuner är mer utsatta 

för normativa och politiska påtryckningar från media. Storlek, sett till antal invånare, 

innebär att det finns fler principaler som vill ha insyn i hur agenten (kommunstyrelsen) 

förvaltar skattemedlen och bedriver verksamheten (Haraldsson & Tagesson, 2014). Större 

kommuner har även fler intressenter i allmänhet vilket föranleder större uppmärksamhet 

samt hårdare och mer frekvent bevakning från media (Tagesson et al., 2013). Watts och 

Zimmerman (1978) benämner denna synlighet i media som politiska kostnader. Det ligger 

i individers egenintresse att undvika politiska kostnader (ibid), varför större kommuner 

antas följa RUR:s utformning. 

Hypotes 1b. Storlek har ett positivt samband med kommuners efterlevnad av RUR. 

Det finns ett teoretiskt problem avseende storlek då variabeln kan härledas utifrån både 

PAT och IT (Tagesson et al., 2013). Storlek kan mäta komplexitet (Cassel, 2000), 

redovisningskapacitet (Johansson & Siverbo, 2009) och/eller synlighet i media (Watts & 

Zimmerman, 1978). Trots dessa teoretiska begränsningar antas storlek vara en 

förklarande variabel för tillämpning och efterlevnad av RUR. 

3.2 Finansiell styrka 

I litteraturgenomgången är någon form av finansiell styrka den näst vanligaste faktorn för 

att förklara redovisningspraxis (Laswad et al., 2005; Da Costa Carvalho et al., 2007; 

Johansson & Siverbo, 2009; Fjertorp, 2010; Tagesson et al., 2013; Haraldsson & 

Tagesson, 2014). Resultaten för denna hypotes är dock mer spretiga. Tre studier har funnit 

ett positivt samband (Da Costa Carvalho et al., 2007; Fjertorp, 2010; Tagesson et al., 

2013) medan två studier har påvisat ett negativt samband (Laswad et al., 2005; Johansson 
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& Siverbo, 2009). Utifrån tidigare studier finns därmed stöd för att både en bra och en 

dålig finansiell styrka påverkar tillämpning och efterlevnad. 

Enligt Johansson och Siverbo (2009) ökar sannolikheten för att kommuner tillämpar 

ekonomiska styrningsverktyg när deras finansiella situation försämras. Finansiellt svaga 

kommuner har starkare incitament att tillämpa styrningsverktyg i syfte att förbättra den 

finansiella situationen. Detta resonemang är förenligt med bokslutspolitik där redovisade 

resultat styrs i önskvärd riktning (Donatella, 2012). Kommuner med stora överskott 

(underskott) tenderar att öka (minska) diskretionära kostnader i syfte att redovisa små 

överskott (Stalebrink, 2007). Då RUR är ett medel för att utjämna intäkter över en 

konjunkturcykel (SKL, 2013) kan detta redovisningsverktyg användas för att förbättra 

(försämra) årets balanskravsresultat genom att disponera (reservera) medel från (till) 

periodiseringsfonden. Utifrån balanskravet är det positivt för kommuner att redovisa 

överskott (8 kap. 4 § 1 & 3 st. KL) men negativt att redovisa underskott. Skillnaden mellan 

finansiellt svaga respektive finansiellt starka kommuner är att det kan vara försvarbart för 

de senare att redovisa underskott. Undantag får göras från balanskravet med hänvisning 

till synnerliga skäl (8 kap. 4 § 4 st. KL), vilka med fördel kan underbyggas av finansiell 

styrka. Finansiellt starka kommuner antas ha en kompetent kommunstyrelse (Tagesson et 

al., 2013) vilken kan förvalta ekonomin i enlighet med god ekonomisk hushållning och 

balanskravet utan att använda RUR. För finansiellt svaga kommuner kan det däremot vara 

eller komma att bli helt nödvändigt att tillämpa RUR för att uppfylla balanskravet. Därför 

antas finansiellt svaga kommuner ha starkare incitament att tillämpa RUR. 

Hypotes 2a. Finansiell styrka har ett negativt samband med kommuners benägenhet 

att tillämpa RUR. 

Den finansiella styrkan hos kommuner utgörs av faktorer som budgetöverskott, erhållna 

bidrag samt tillgång av finansiella resurser. Dessa faktorer har ett positivt samband med 

efterlevnaden av redovisningsreglering (Da Costa Carvalho et al., 2007). Efterlevnad av 

nya redovisningsmetoder är inte gratis för kommuner då förändringen kräver utbildning 

för redovisningsexperterna (Watts & Zimmerman, 1978). Finansiellt starka kommuner 

har i större utsträckning de ekonomiska resurserna som krävs för att anpassa sig till nya 

lagar och förordningar (RUR) inom kommunal redovisning (Haraldsson & Tagesson, 

2014). 

Finansiell styrka signalerar en känsla av säkerhet och komfort till kommunernas 

intressenter (Tagesson et al., 2013), varför finansiell svaghet signalerar det motsatta. 

Finansiell svaghet kan därför föranleda hårdare och mer frekvent bevakning från media, 

vilket sätter kommuner under högre institutionell press (DiMaggio & Powell, 1983). I 

finansiellt svaga kommuner förutsätts kommunstyrelsen visa ansvar (Tagesson et al., 

2013), varför korrekt redovisning (bättre efterlevnad) visar på kontroll över situationen 
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(Haraldsson & Tagesson, 2014). Samtidigt antas kommunstyrelsen prioritera att överskott 

redovisas framför hur dessa redovisas (ibid). Sammantaget spås därför finansiell svaghet 

leda till sämre efterlevnad. 

Hypotes 2b. Finansiell styrka har ett positivt samband med kommuners efterlevnad 

av RUR. 

3.3 Skattebas 

Skattebas antas förklara redovisningspraxis (Laswad et al., 2005; Fjertorp, 2010; 

Tagesson et al., 2013; Haraldsson & Tagesson, 2014). Förutom Fjertorp (2010) har övriga 

författare funnit ett signifikant positivt samband. 

Kommunal verksamhet ska säkerställas av politiker utifrån rätten att beskatta 

kommuninvånarna (Tagesson, 2014a). Kommunens skatteintäkter beror på summan av 

kommuninvånarnas beskattningsbara förvärvsinkomst (skattebas) och det proportionella 

skatteuttaget (skattesats). Till skillnad från skattesats är inte skattebas en direkt 

konsekvens av ett kommunfullmäktigebeslut (Fjertorp, 2010). Kommuner med en lägre 

skattebas än rikssnittet får ett statligt bidrag genom det kommunala utjämningssystemet 

medan kommuner med en högre skattebas tvingas att erlägga en avgift (Falkman & 

Tagesson, 2008). Det kommunala utjämningssystemet kan därmed reducera skattebasens 

påverkan (ibid) på tillämpning och efterlevnad av RUR.  

Kommuner blir utsatta för påtryckningar av skattebetalare/väljare, långivare, anställda 

och andra intressenter. I ett sådant förhållande uppkommer agentkostnader (Zimmerman, 

1977). Beslut som tas av kommunfullmäktige utgör ett intresse hos invånarna (Jensen & 

Payne, 2005). Detta intresse är relaterat till nivån på delen av den samlade 

förvärvsinkomsten som varje invånare är tvungen att erlägga till kommunen. Jensen och 

Payne (2005) hävdar att kommuner som har höga skatteinkomster utsätts för starkare 

påtryckningar då intresset för ekonomiska beslut ökar hos invånarna. Tagesson et al. 

(2013) finner ett positivt samband mellan kommuners sociala upplysningar och deras 

skattebas. Graden av engagemang hos intressenterna är direkt kopplat till skattebasen, 

vilket påverkar kommuners benägenhet att redovisa sociala upplysningar (ibid). 

Dessutom har det påvisats ett likartat samband där skattebas tenderar att influera 

kommuners benägenhet att frivilligt publicera finansiell information på sina hemsidor 

(Laswad et al., 2005). 

Kommuner med en lägre skattebas (jfr finansiell svaghet) bör vara mer benägna att 

tillämpa RUR då deras verksamhet utsätts för större svängningar än kommuner med en 

högre skattebas. Vidare kan det anses vara fundamentalt för en sådan kommun att tillämpa 

RUR varvid följande hypotes formuleras:  
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Hypotes 3a. Skattebas har ett negativt samband med kommuners benägenhet att 

tillämpa RUR.  

Christiaens (1999) har inte funnit något samband mellan flamländska kommuners 

skattebas och dess efterlevnad av redovisningsreformer. Resultatet kan således inte styrka 

resonemanget kring politikers vilja att visa på kvalitet i deras ledning genom att iaktta 

nya reformer (ibid). Däremot har det påvisats att skattebas har ett positivt samband med 

efterlevnaden av lagar och vedertagen redovisningspraxis i den statligt ägda vatten- och 

avloppssektorn i Sverige (Haraldsson & Tagesson, 2014). Graden av institutionell press 

som organisationer utsätts för från dess intressenter (Jensen & Payne, 2005) kan styras av 

storleken på kommuners skattebas. Ett positivt samband bör därmed föreligga mellan 

kommuners skattebas och dess efterlevnad av RUR. 

Hypotes 3b. Skattebas har ett positivt samband med kommuners efterlevnad av 

RUR. 

3.4 Skattesats 

Redovisningspraxis antas även förklaras av skattesats (Fjertorp, 2010; Tagesson et al., 

2013). I studien av svenska kommuner har Tagesson et al. (2013) påvisat ett positivt 

samband mellan skattesats och sociala upplysningar i årsredovisningen. 

RUR är ett medel för att utjämna skatteunderlaget över en konjunkturcykel, inte för att 

ändra skattesatsen på kort sikt (SKL, 2013). Om kommuner redovisar stora överskott 

kommer kommuninvånarna att kritisera den rådande skattesatsen samt att begära en 

skattesänkning (Anthony, 1985). Med RUR kan eventuella överskott (årets 

balanskravsresultat) minskas genom att medel reserveras till periodiseringsfonden. 

Därmed kan kommunstyrelsen legitimera nuvarande höga skattenivå eller till och med 

argumentera för en skattehöjning nästkommande år. RUR kan därmed skapa större 

flexibilitet i redovisningen för att kunna påverka skattesatsen. Det omvända 

resonemanget känns dock långsökt att kommunfullmäktige skapar förutsättningar för en 

skattesänkning genom att förbättra resultatet med RUR. 

Kommuner med en högre skattesats (jfr finansiell svaghet) antas ha starkare incitament 

att tillämpa RUR. Om kommunen är tvungen att reglera ett negativt balanskravsresultat 

är skattehöjning ett tillämpligt alternativ. Det är lättare för kommunfullmäktige att besluta 

om en skattehöjning om skattesatsen är låg i förhållande till andra kommuner. Om 

däremot skattesatsen redan är hög lär kommuninvånarna ha invändningar mot ytterligare 

skattehöjningar. 

Hypotes 4a. Skattesats har ett positivt samband med kommuners benägenhet att 

tillämpa RUR. 
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Allt annat lika innebär en skattehöjning att kommunen erhåller ökade intäkter medan 

kommuninvånarna får en lägre disponibel inkomst. Därför är kommuninvånarnas välfärd 

starkt förknippad med den skattesats som kommunfullmäktige fastställer (Zimmerman, 

1977). Enligt Jensen och Payne (2005) föreligger ett positivt samband mellan 

kommuninvånarnas ekonomiska insats (jfr skattesats) och deras intresse för 

kommunfullmäktigebeslut. Ju högre skattesats desto mer information kommer 

kommuninvånarna att kräva avseende skattemedlens användning (Haraldsson & 

Tagesson, 2014). En högre skattesats kan även föranleda hårdare och mer frekvent 

bevakning från media, vilket sätter kommuner under högre institutionell press (DiMaggio 

& Powell, 1983). Under hög press vill kommunfullmäktige signalera att den högre 

skattesatsen motsvaras av bättre välfärd och inte bristfällig resursanvändning eftersom 

skattesatsen kan ses som en indikator på politiska ambitioner och/eller effektivitet i den 

ekonomiska förvaltningen (Tagesson et al., 2013). Detta kan uppnås genom korrekt och 

utförlig redovisning (Haraldsson & Tagesson, 2014). Diskussionen härleder att: 

Hypotes 4b. Skattesats har ett positivt samband med kommuners efterlevnad av 

RUR. 

3.5 Politisk majoritet 

Politisk majoritet antas förklara redovisningspraxis (Falkman & Tagesson, 2008; 

Johansson & Siverbo, 2009; Tagesson et al., 2013; Haraldsson & Tagesson, 2014). 

Allianspartier har en positivare effekt på redovisningspraxis än vänsterpartier (Johansson 

& Siverbo, 2009; Tagesson et al., 2013). Falkman och Tagesson (2008) respektive 

Haraldsson och Tagesson (2014) har dock inte funnit något signifikant samband. 

Enskilda politiska partier och sammansatta koalitioner är baserade på olika ideologier och 

värden, vilket följaktligen leder till skilda agendor beroende på koalitionens uppsättning 

(Johansson & Siverbo, 2009). Vidare innehar den politiska majoritet som styr i 

kommunen (kommunstyrelsen) ett stort inflytande över dess redovisningsval (Carpenter 

& Feroz, 2001; Tagesson et al., 2013). Tagesson et al. (2013) har påvisat att kommuner, 

som i majoritet styrs av borgerliga partier, tenderar att delge mer information om miljö 

och etik än kommuner vars majoritetsstyre består av vänsterpartier. Dessutom menar 

Johansson och Siverbo (2009) att borgerliga majoriteter använder ekonomiska 

styrningsverktyg i större utsträckning eftersom de är mer förankrade i den 

marknadsliberala synen. 

Oliver (1991) hävdar att organisationer inte nödvändigtvis anpassar sig efter 

förväntningar och krav från omgivningen. Politiskt egenintresse påverkar hur kommuner 

bemöter institutionell press (ibid). Enligt Downs (1957) och Zimmerman (1977) är 

politikers högsta egenintresse att bli omvalda. I deras strävan efter omval måste de 
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upplevas legitima och inge förtroende till väljarna (Fjertorp, 2010). Politiker vill därför 

skapa samhällsnytta utifrån uppställda mål (Besley, 2007). Sådana mål för svenska 

kommuner är god ekonomisk hushållning (Fjertorp, 2010; 8 kap. 1 § KL) och 

balanskravet (8 kap. 4 § 1 & 3 st. KL). Eftersom RUR syftar till underlätta för kommuner 

att uppnå balanskravet kan det ligga i kommunpolitikers egenintresse att tillämpa denna 

redovisningsmetod. Kommuninvånare anser nog att kommunpolitiker som utjämnar 

skatteunderlaget med RUR, för att redovisa överskott under en kommande lågkonjunktur, 

förtjänar att omväljas i högre grad än politiker som beslutar om skattehöjningar och/eller 

nedskärningar i välfärden. 

RUR har införts i svensk lagstiftning (KL och KRL) år 2013 efter förslag från den 

dåvarande alliansregeringen (Prop. 2011/12:172). Analogt med Falkman och Tagessons 

(2008) resonemang bör kommuner med alliansstyre därför vara mer benägna att tillämpa 

RUR. Enskilda kommunpolitiker vill inte avvika från partiövergripande nationella 

riktlinjer (Carpenter & Feroz, 2001) då det bryter mot oskrivna regler samt kan försämra 

deras möjligheter att göra politisk karriär (Falkman & Tagesson, 2008). Dessutom kan 

det vara legitimt för oppositionspartier att rösta mot den politiska majoritetens förslag 

(ibid). Därför förmodas kommuner med vänsterstyre tillämpa RUR i mindre utsträckning. 

Hypotes 5a. Alliansstyre har ett positivt samband med kommuners benägenhet att 

tillämpa RUR. 

Den politiska majoritet som styr i kommunen kan utöver införandet av ny 

redovisningsreglering även influera dess efterlevnad (Falkman & Tagesson, 2008). 

Kommunfullmäktige förväntas fastställa lokala riktlinjer för hantering av RUR utifrån 

kommunspecifika förhållanden (SKL, 2013). Oavsett politisk majoritet antas därför 

skillnader i efterlevnaden förekomma mellan kommuner. Mot bakgrunden att Alliansen 

drev igenom den nya redovisningsregleringen (Prop. 2011/12:172) och de politiska 

incitament som behandlades i föregående stycke förväntas allianstyre ha en positiv 

inverkan på efterlevnad av RUR. Detta resonemang är dessutom förenligt med tidigare 

studier om borgerliga partiers positiva effekt på redovisningspraxis (Johansson & 

Siverbo, 2009; Tagesson et al., 2013). 

Hypotes 5b. Alliansstyre har ett positivt samband med kommuners efterlevnad av 

RUR. 

3.6 Politisk konkurrens 

Politisk konkurrens antas förklara redovisningspraxis (Laswad et al., 2005; Johansson & 

Siverbo, 2009; Fjertorp, 2010; Haraldsson & Tagesson, 2014). Johansson och Siverbo 

(2009) samt Haraldsson och Tagesson (2014) har funnit ett signifikant negativt samband 

mellan politisk konkurrens och respektive studies beroende variabel.  
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Med politisk konkurrens menas att det finns olika politiska partier som konkurrerar om 

platserna i kommunfullmäktige (Haraldsson & Tagesson, 2014). Graden av politisk 

konkurrens avser antalet partier som strävar mot att få ökad makt (Baber, 1983). Vid en 

stark politisk konkurrens ökar sannolikheten för konflikter och allmän osäkerhet. I en 

sådan situation stärks incitamenten för den ledande koalitionen att följa ny 

redovisningsreglering, eftersom de vill framstå som ansvarstagande inför väljarna och 

övriga intressenter (ibid). Å andra sidan hävdar Johansson och Siverbo (2009) att 

svårigheterna med att implementera ny redovisningsreglering ökar med politisk 

konkurrens. Den främsta orsaken är den osäkra situationen. 

Sedan RUR infördes har det genomförts ett kommunalval i Sverige. Kommunalvalet 2014 

har resulterat i ett maktskifte för 110 kommuner (38 %) samt att antalet kommuner med 

minoritetsstyre ökade från 47 till 92 stycken (SKL, 2015). Carpenter och Feroz (2001) 

menar att byte av valda politiker och tjänstemän i amerikanska delstater inverkar positivt 

till att tillämpa ny redovisningsreglering. Haraldsson och Tagesson (2014) har dock 

påvisat att maktskifte och minoritetsstyre (högre politisk konkurrens) har en negativ 

inverkan på redovisningspraxis.  

Sammantaget finns det fler argument för att politisk konkurrens påverkar tillämpning av 

RUR negativt. En ökad politisk konkurrens leder till mer meningsskiljaktigheter vid 

beslut beroende på partitillhörighet, vilket bör äventyra den nödvändigt konsekventa 

inställningen till ny redovisningsreglering. Därför formuleras följande hypotes: 

Hypotes 6a. Politisk konkurrens har ett negativt samband med kommuners 

benägenhet att tillämpa RUR. 

I grund och botten hävdar Carpenter och Feroz (2001) att institutionell press utgör 

påtryckning på organisationen att efterleva ny redovisningsreglering. Denna press består 

av både härmande och normativa inslag, vilka leder till att organisationen viker sig till 

förmån för den nya regleringen (ibid). Däremot har Haraldsson och Tagesson (2014) 

funnit att politisk minoritet har ett negativt samband med efterlevnad av ny 

redovisningsreglering. Därmed föreligger inga tydliga incitament till att signalera 

ansvarstagande i den svenska vatten- och avloppssektorn (ibid). Vidare bör en högre 

politisk konkurrens innebära att den politiska ledningens stabilitet vacklar då det uppstår 

svårigheter med att driva igenom och efterleva förslag. Avslutningsvis finns det inga 

starka indikatorer som visar att politisk konkurrens har ett positivt samband med 

efterlevnad av RUR, varvid argumentationen mynnar ut i följande hypotes: 

Hypotes 6b. Politisk konkurrens har ett negativt samband med kommuners 

efterlevnad av RUR. 
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3.7 Revisionsbyrå 

Tidigare studier har funnit med statistisk signifikans att revisionsbyråer påverkar 

redovisningsval och efterlevnad av redovisningsreglering (Christiaens, 1999; Falkman & 

Tagesson, 2008; Collin et al., 2009; Haraldsson & Tagesson, 2014). Det finns även 

flertalet fallstudier som hävdar att revisionsbyråer har betydelse för redovisningspraxis 

(Carpenter & Feroz, 2001; Baker & Rennie, 2006; Oulasvirta, 2014). 

I likhet med redovisningsexperter förväntas revisorer ha normativa effekter på kommunal 

redovisning i syfte att stärka deras profession (DiMaggio & Powell, 1983). För det första 

är revisorer delaktiga i förarbetena till ny redovisningsreglering (Collin et al., 2009; SOU 

2011:59). För det andra kan revisorer vara tydliga med vilka redovisningsval som bör 

göras vid revision av kommuners räkenskaper (Haraldsson & Tagesson, 2014). 

Organisatoriska innovationer som ny redovisningsreglering tenderar därför att få större 

inverkan om de stöds av nationella revisionsbyråer och revisorer (Carpenter & Feroz, 

2001). Revisionsbyråer är därmed viktiga i processen för att institutionalisera 

redovisningsreglering (Collin et al., 2009), varför de förväntas påverka tillämpning av 

RUR. 

Hypotes 7a. Revisionsbyrå påverkar kommuners benägenhet att tillämpa RUR. 

Utöver revisionens institutionella förhållanden kan byråspecifika faktorer påverka 

efterlevnad av redovisningsreglering (Haraldsson & Tagesson, 2014). Företagskultur, 

kundsegment och interna rutiner influerar revisorernas arbetssätt och kompetens, varför 

olika revisionsbyråer förväntas påverka efterlevnaden i olika omfattning (Collin et al., 

2009). Falkman och Tagesson (2008) har funnit att PwC och KPMG är signifikant 

negativt separerade från referensgruppen. Haraldsson och Tagesson (2014) har påvisat att 

EY signifikant avviker både positivt och negativt jämfört med övriga revisionsbyråer 

beroende på efterlevnadsindex i regressionsanalysen. 

Trots den teoretiska övertygelsen att revisionsbyråer påverkar efterlevnad har variabeln 

sina begränsningar. Det kan vara kommunen som anlitar revisionsbyrå utifrån sina 

preferenser, snarare än att revisionsbyrån påverkar kommunens redovisning (Collin et al., 

2009). Dessutom är det svårt att uttala sig om hur enskilda revisionsbyråer påverkar 

efterlevnad i förhållande till konkurrerande byråer (Haraldsson & Tagesson, 2014). 

Därför formuleras hypotesen enligt följande: 

Hypotes 7b. Revisionsbyrå påverkar kommuners efterlevnad av RUR. 

3.8 Juridisk struktur 

Svenska kommuner är i hög grad självstyrande (1 kap. 1 § 2 st. KL) och kan välja att 

bedriva verksamhet i de juridiska formerna kommunal förvaltning eller kommunalt bolag 
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(Haraldsson & Tagesson, 2014). En omfattande del av den kommunala verksamheten 

bedrivs i bolagsform men antalet kommunala bolag varierar kraftigt mellan olika 

kommuner (Collin et al., 2009). Eftersom balanskravet inte omfattar kommunala bolag 

(Tagesson, 2009) kan den kommunala konsolideringsenhetens juridiska struktur påverka 

benägenheten att tillämpa RUR. Om den kommunala konsolideringsenheten utgörs av en 

större andel kommunala bolag finns det, allt annat lika, ett mindre resultatunderlag för att 

reservera medel till en RUR. Utifrån RUR och dess flexibilitet i redovisningen finns det 

även starkare incitament att tillämpa RUR om den kommunala verksamheten i högre grad 

bedrivs i kommunal förvaltning. 

Hypotes 8a. Andel kommunala bolag har ett negativt samband med kommuners 

benägenhet att tillämpa RUR. 

Efterlevnad av redovisningsreglering är bättre om verksamheten bedrivs i bolagsform än 

genom kommunal förvaltning (Tagesson, 2007; Haraldsson & Tagesson, 2014). Om 

kommunen bildar ett aktiebolag för att bedriva viss verksamhet kommer detta kommunala 

bolags redovisning att regleras i årsredovisningslagen och bokföringslagen (Collin et al., 

2009). Dessa lagar har, till skillnad från KL och KRL, en koppling till brottsbalken 

(Haraldsson & Tagesson, 2014). Avsaknaden av rättsliga konsekvenser vid bristande 

redovisning i kommunal förvaltning kan därför få negativa effekter för efterlevnaden av 

redovisningsreglering (Falkman & Tagesson, 2008). Samtidigt menar Tagesson (2007) 

att ledningen för kommunala bolag ytterst sällan åtalas för felaktig redovisning. 

Vidare måste kommunala bolag granskas av professionella revisorer (Haraldsson & 

Tagesson, 2014). Revisorer i privat sektor utgör en starkare profession än revisorer i 

offentlig sektor (Cassel, 2000). Därför är de normativa påtryckningarna från revisorer 

starkare på kommunala bolag (Tagesson, 2007). Dessutom utgör revisorerna tvingande 

isomorfismer (Baker & Rennie, 2006) eftersom de kan skriva en oren revisionsberättelse 

vid ej önskvärda redovisningsval (Meyer & Rowan, 1977). Detta förfarande är dock 

omöjligt i kommunal förvaltning (Falkman & Tagesson, 2008) då professionella revisorer 

endast har en rådgivande funktion till de politiskt förtroendevalda revisorerna (Cassel, 

2000). 

Valet mellan kommunalt bolag och kommunal förvaltning är enbart en juridisk fråga som 

inte påverkar förhållandet mellan agenten och principalen (Tagesson, 2007). Därför antas 

inga signifikanta skillnader finnas mellan bolags- och förvaltningsform avseende 

efterlevnad av redovisningsreglering utifrån PAT (ibid). Sammantaget är dock den 

institutionella pressen, genom tvingande och normativa isomorfismer, starkare på 

kommunala bolag än kommunal förvaltning (Haraldsson & Tagesson, 2014) varför en 

större andel kommunala bolag i verksamheten antas förbättra efterlevnaden av RUR. 
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Hypotes 8b. Andel kommunala bolag har ett positivt samband med kommuners 

efterlevnad av RUR. 

3.9 Sammanfattning hypotesformulering 

Studiens 16 hypoteser sammanfattas i tabell 3.1. 

Tabell 3.1 Sammanfattning hypoteser 

Nr Faktor a) Benägenhet att tillämpa RUR b) Efterlevnad av RUR 

1 Storlek Negativ (-) Positiv (+) 

2 Finansiell styrka Negativ (-) Positiv (+) 

3 Skattebas Negativ (-) Positiv (+) 

4 Skattesats Positiv (+) Positiv (+) 

5 Politisk majoritet Positiv (+) Positiv (+) 

6 Politisk konkurrens Negativ (-) Negativ (-) 

7 Revisionsbyrå Påverkar (+/-) Påverkar (+/-) 

8 Juridisk struktur Negativ (-) Positiv (+) 

 

Utifrån litteraturgenomgången av befintlig teori på området har sju faktorer utvalts för att 

förklara tillämpning och efterlevnad av RUR i svenska kommuner. Dessutom har 

hypotesen om juridisk struktur formulerats utifrån studiens specifika kontext. Majoriteten 

av dessa faktorer förutsätts ha ett negativt samband (5/8 faktorer) för kommuners 

benägenhet att tillämpa RUR men ett positivt samband (6/8 faktorer) för efterlevnad av 

RUR. Det finns enbart tre faktorer som genererar identiska hypoteser med uttalad 

riktning. Skattesats och politisk majoritet (alliansstyre) förväntas enbart ha en positiv 

inverkan medan politisk konkurrens är uteslutande negativ för tillämpning och 

efterlevnad av RUR. 

Utifrån studiens eklektiska tillvägagångssätt och multiteoretiska referensram har 

hypoteserna härletts från vedertagna redovisningsteorier och framförallt de artiklar som 

har inkluderats i litteraturgenomgången. Många av hypoteserna baseras dessutom på rent 

rationella argument hur ansvarsfulla politiker och tjänstemän borde förvalta kommunens 

ekonomi. Därför är det svårt att kategorisera vilka hypoteser som utgår från en viss teori. 

IT antas dock ha ett högre förklaringsvärde än PAT för tillämpning och efterlevnad av 

RUR. Detta eftersom hypoteserna om efterlevnad grundas på påtryckningar från 

omgivningen (jfr IT). Hypoteserna om revisionsbyrå och juridisk struktur utgår däremot 

inte från politikers och tjänstemäns egenintresse eller agentförhållandet mellan 

kommuninvånarna och kommunstyrelsen (jfr PAT).
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4 Metod 
Utifrån studiens deduktiva ansats och härledda hypoteser har en kvantitativ 

forskningsstrategi använts. Majoriteten av studierna i litteraturgenomgången har använt 

denna forskningsstrategi (Laswad et al., 2005; Da Costa Carvalho et al., 2007; Collin et 

al., 2009). Kvantitativ forskning är ändamålsenlig för att förkasta eller att stödja härledda 

hypoteser samt möjliggör statistisk generalisering för att kunna uttala sig om hela 

populationen (Bryman, 2011). Kritik har dock riktats mot denna naturvetenskapliga 

modell för att inte vara anpassad till studier av den sociala verkligheten och att 

kvantitativa mätprocedurer försvårar koppling mellan forskning och vardag (ibid). 

Studien har utgått från en tvärsnittsdesign i likhet med flertalet tidigare studier om 

redovisningspraxis i svenska kommuner (Falkman & Tagesson, 2008; Donatella et al., 

2014; Haraldsson & Tagesson, 2014). Denna extensiva design är ändamålsenlig då den 

kvantitativa forskningsstrategin med mål om statistisk generaliserbarhet förutsätter ett 

stort antal undersökningsenheter (Bryman, 2011). Samtidigt hade en intensiv design, med 

ett stort antal undersökningsvariabler, kunnat väljas då studien har ett förklarande syfte 

(Jacobsen, 2002). 

Ur ett teoretiskt perspektiv hade det varit relevant att utgå från en longitudinell design 

och genomföra en panelundersökning av svenska kommuners årsredovisningar 2012-

2014. Denna design möjliggör kartläggning av kausala samband mellan variabler samt 

förändringar över tid (Bryman, 2011). En longitudinell design har dock valts bort då tre 

år är i det kortaste laget för att genomföra en panelundersökning. Vidare har inte svenska 

kommuners årsredovisningar för 2014 kunnat undersökas av tidsmässiga skäl då endast 

ett fåtal hade publicerats på kommunernas hemsidor vid studiens genomförande. 

Avslutningsvis är årsredovisningarna från 2012 ej relevanta att undersöka sett till syftet 

att förklara efterlevnad av RUR då allt för få kommuner hade tagit till sig den nya 

lagstiftningen våren 2013. Därför har en tvärsnittsdesign valts, vilken möjliggjorde 

kartläggning av samband mellan variabler för den valda tidpunkten (Bryman, 2011). 

4.1 Operationalisering 

I tabell 4.1 sammanfattas studiens variabler. Dessa beskrivs utförligare enligt ordningen 

i tabellen. 
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Tabell 4.1 Operationalisering 

Nr Variabel Variabeltyp Beskrivning 

  Beroende     

1 Tillämpning Nominal/ 

dikotom 

Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär reservering till RUR och 

0 innebär ingen reservering 

2 Efterlevnad Kvot Efterlevnadsindex i skala 0-9 där 9 innebär god/korrekt 

efterlevnad av RUR och 0 innebär obefintlig efterlevnad 

  Oberoende     

1 Invånare Kvot Antal kommuninvånare 

2 Soliditet Intervall Eget kapital subtraherat med pensionsförpliktelser före år 

1998 / totala tillgångar, kommunen 

3 Resultat Intervall Årets resultat som andel av skatteintäkter och generella 

statsbidrag, kommunen 

4 Skattekraft Kvot Beskattningsbara förvärvsinkomster / kommuninvånare 

5 Skattesats Kvot Kommunalskatt 

6 Politisk majoritet Nominal Tre dummyvariabler (0,1) för allians-, vänster- och 

blocköverskridande styre (referensvariabel) 

7 Minoritetsstyre Nominal/ 

dikotom 
Dummyvariabel (0,1) där 1 innebär minoritetsstyre och 0 

majoritetsstyre 

8 Revisionsbyrå Nominal Fem dummyvariabler (0,1) för PwC (referensvariabel), EY, 

KPMG, Deloitte och eget revisionskontor 

9 Andel kommunala 

bolag 

Kvot Verksamhetens intäkter för kommunala bolag / 

verksamhetens intäkter för kommunkoncernen 

4.1.1 Beroende variabler 

De beroende variablerna i studien är tillämpning och efterlevnad av RUR. För tillämpning 

har en dummyvariabel skapats där 1 innebär att kommunen har reserverat medel (ett 

belopp) till RUR och 0 att inga medel har reserverats. Det har inte enbart räckt med att 

redovisningsposten RUR förekommer i förvaltningsberättelsen och/eller balans-

räkningen. Tillämpning av RUR har observerats under dokumentstudien av 

kommunernas årsredovisningar. 

Efterlevnad av RUR har beräknats utifrån ett efterlevnadsindex, i likhet med tidigare 

studier om efterlevnad av kommunal redovisning (Cristiaens, 1999; Da Costa Carvalho 

et al., 2007; Haraldsson & Tagesson, 2014). Initialt har varje redovisningsfråga mätts som 

en dummyvariabel där 1 indikerar att redovisningen är förenlig med KL och KRL (se 

tabell 4.2) och 0 att uppgifterna är felaktiga eller saknas. Efterlevnaden har därmed inte 

baserats på de lokala riktlinjer som kommuner ska fastställa. Därefter har 

dummyvariablerna summerats för att mätas på en intervallskala från 0 till 9. Summan 9 

indikerar mycket god efterlevnad (korrekt redovisning) av RUR medan 0 innebär 

obefintlig efterlevnad. Varje redovisningsfråga har haft samma vikt vid summeringen 

(Tagesson et al., 2013; Haraldsson & Tagesson, 2014) då det är svårt att avgöra respektive 

frågas betydelse för användare av kommunernas årsredovisningar. Utifrån antalet frågor 

har dock balanskravsutredningen (7 st) fått större vikt än redovisning i balansräkningen 

(2 st). Efterlevnad av RUR har observerats utifrån kommunernas årsredovisningar. 
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Tabell 4.2 Checklista för efterlevnad av RUR 

Nr Redovisningsfråga Lagrum Mått 

  Balanskravsutredning     

1 Förekommer i förvaltningsberättelsen 4 kap. 3 a § KRL 1 = Ja 0 = Nej 

2 Korrekt uppställningsform 4 kap. 3 a § KRL 1 = Ja 0 = Nej 

3 Redovisning av årets resultat 4 kap. 3 a § KRL 1 = Ja 0 = Nej 

4 Korrekta balanskravsjusteringar 4 kap. 3 a § KRL 1 = Ja 0 = Nej 

5 Redovisning av årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 kap. 3 a § KRL 1 = Ja 0 = Nej 

6 Redovisning av bruttoförändring av RUR 4 kap. 3 a § KRL 1 = Ja 0 = Nej 

7 Reservering till RUR med giltigt belopp 8 kap. 3 d § KL 1 = Ja 0 = Nej 

 Balansräkning     

8 RUR som delpost under eget kapital i balansräkningen 5 kap. 2 § KRL 1 = Ja 0 = Nej 

9 Korrekt uppställningsform för eget kapital 5 kap. 2 § KRL 1 = Ja 0 = Nej 

 

4.1.2 Oberoende variabler 

Den oberoende variabeln invånare har använts som approximation för storlek (Cristiaens, 

1999; Da Costa Carvalho et al., 2007; Falkman & Tagesson, 2008; Haraldsson & 

Tagesson, 2014). Antal kommuninvånare har hämtats från SCB (2015). Alternativa mått 

hade varit nettokostnad (Tagesson et al., 2013), omsättning (Laswad et al., 2005; Falkman 

& Tagesson, 2008; Collin et al., 2009), balansomslutning (Laswad et al., 2005) eller antal 

anställda (Da Costa Carvalho et al., 2007; Johansson & Siverbo, 2009). Invånare är mer 

tillförlitligt än de finansiella måtten eftersom dessa kan innehålla felaktigheter i 

redovisningen (Falkman & Tagesson, 2008). För antal anställda uppkommer osäkerhet 

avseende deltidstjänster (Tagesson et al., 2013). 

Finansiell styrka har operationaliserats som soliditet (Tagesson et al., 2013; Haraldsson 

& Tagesson, 2014) och årets resultat. Soliditet har definierats som eget kapital inklusive 

ansvarsförbindelser för pensionsåtaganden intjänade före år 1998 dividerat med totala 

tillgångar (Tagesson, 2009). Detta soliditetsmått har en direkt betydelse för hur stort 

belopp kommuner får reservera till RUR. (Se institutionalia för utförlig beskrivning.) 

Årets resultat för kommunen som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag är en 

god indikator på om kommuner har möjlighet att reservera medel till RUR. Varken 

soliditet eller årets resultat inkluderar hela kommunkoncernen då lagstiftningen om RUR 

endast avser den kommunala förvaltningen. Data har hämtats från Kolada (2015). 

Skattebas har mätts som skattekraft, vilket definierats som summan av 

kommuninvånarnas beskattningsbara förvärvsinkomster dividerat med antal 

kommuninvånare (Fjertorp, 2010; Tagesson et al., 2013; Haraldsson & Tagesson, 2014). 

Skattekraft har hämtats från SCB (2015). Alternativa mått hade varit kommunens totala 

intäkter dividerat med invånare (Christiaens, 1999; Laswad et al., 2005) eller statliga 

bidrag som kommunen erhåller från det kommunala utjämningssystemet (Falkman & 

Tagesson, 2008). Utifrån den teoretiska referensramen är skattekraft dock att föredra 
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eftersom invånarnas engagemang/inkomst är i fokus snarare än kommunernas finansiella 

styrka (Tagesson et al., 2013). 

Skattesats har mätts som kommunalskatt, vilken fastställs av kommunfullmäktige 

(Tagesson et al., 2013). Dessa skattesatser har hämtats från SCB (2015). 

Uppgifter om politisk majoritet har hämtats från SKL (2015). I likhet med Haraldsson 

och Tagesson (2014) samt SKL (2015) har tre politiska grupperingar använts: 

alliansstyre, vänsterstyre samt blocköverskridande styre inklusive övriga partier. 

Blocköverskridande styre har använts som referensvariabel. Johansson och Siverbo 

(2009) har använt en dummyvariabel där 1 betyder vänsterstyre och 0 ej vänsterstyre. 

Utifrån hypotesen om politisk majoritet hade denna studie kunnat använda en 

dummyvariabel där 1 innebär alliansstyre och 0 ej alliansstyre. Problematiken med denna 

operationalisering är att det kan föreligga oklarheter kring den motsatta koalitionens 

uppsättning. Om det således inte är alliansstyre (0) i kommunen blir det svårare att 

förklara efterlevnad av RUR eftersom den styrande koalitionens politiska färg inte kan 

fastställas med säkerhet. 

Politisk konkurrens har operationaliserats som minoritetsstyre. En dummyvariabel har 

skapats utifrån vilka förutsättningar det/de styrande partiet/partierna i kommunen regerar 

där 1 innebär minoritetsstyre och 0 indikerar majoritetsstyre (Haraldsson & Tagesson, 

2014). Data har hämtats från SKL (2015). Tidigare studier har även operationaliserat 

politisk konkurrens som antal partier vid makten (Fjertorp, 2010), antal kandidater i 

förhållande till antalet platser i kommunfullmäktige (Laswad et al., 2005) och maktskifte 

(Fjertorp, 2010; Haraldsson & Tagesson, 2014). En förutsättning för det sistnämnda 

alternativet är att årsredovisningarna för 2014 hade inkluderats i dokumentstudien då ett 

kommunalval har ägt rum hösten 2014. De två förstnämnda alternativen är mer 

tidskrävande att inhämta och skapa dataunderlag för än minoritetsstyre. 

Revisionsbyrå har observerats utifrån revisionsberättelsen vid dokumentstudien av 

kommunernas årsredovisningar samt kompletterande telefonsamtal med kommunala 

tjänstemän. I likhet med Haraldsson och Tagesson (2014) har fem dummyvariabler 

skapats varav de fyra stora revisionsbyråerna PwC, EY, KPMG, och Deloitte har 

behandlats separat. Den sista gruppen har utgjorts av kommuner med ett eget 

revisionskontor. PwC har använts som referensvariabel (ibid). 

Juridisk struktur (andel kommunala bolag) har operationaliserats som verksamhetens 

intäkter från kommunala bolag i förhållande till den kommunala konsolideringsenhetens 

omsättning. Data hämtades från Kolada (2015) men beräknades om utifrån vald 

operationalisering. Valet av nettoomsättning (verksamhetens intäkter) baseras utifrån 

tidigare studier av kommunala bolag (Collin et al., 2009). Alternativa mått hade varit 

totala tillgångar eller antal anställda. Tillgångar kan vara väsentligt felvärderade då det 
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sällan finns en aktiv marknad för kommunal egendom/offentliga varor (Tagesson, 2014a). 

Antal anställda kan bli snedfördelad om arbetskraftsintensiv verksamhet (exempelvis 

äldreomsorg) tenderar att bedrivas genom kommunal förvaltning medan kapitalintensiv 

verksamhet (exempelvis eldistribution) bedrivs i bolagsform (Collin et al., 2009). 

4.2 Datainsamling 

Studiens datainsamling har huvudsakligen baserats på en dokumentstudie av svenska 

kommuners årsredovisningar för år 2013. Årsredovisningarna har inhämtats från 

kommunernas hemsidor. Från SCB (2015) har sekundärdata erhållits om kommunernas 

invånarantal, skattekraft och skattesats. Uppgifter om politisk majoritet och politisk 

konkurrens har hämtats från SKL (2015). Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada, 

2015) har använts för att samla in kommuners soliditet, resultat samt andel kommunala 

bolag. Uppgifter om revisionsbyrå har inhämtats från respektive kommuns årsredovisning 

eller hemsida. I de fall dessa uppgifter har saknats har direktkontakt tagits med den 

aktuella kommunen. 

Användningen av sekundärdata underlättar för framtida forskning att replikera studien 

(Bryman, 2011). Eftersom sekundärdata har inhämtats från trovärdiga källor som SCB, 

SKL, Kolada samt årsredovisningar bidrar detta till en ökad reliabilitet. Majoriteten av 

datamaterialet i dokumentstudien är objektivt framställt. Vid upprättandet av 

efterlevnadsindexet har dock subjektiva uppskattningar och bedömningar förekommit. 

Trots att efterlevnadsindexet är tydligt har det ofta blivit otydligt vid granskningen av 

RUR. Stundtals har det varit svårt att avgöra vad som faktiskt redovisas då kommunernas 

årsredovisningar präglas av en låg harmonisering, med betydande variationer avseende 

uppställningsform och begreppsanvändning, samt knapphändiga kommenterar till RUR 

(jfr Donatella et al., 2014). Då datamaterialet dessutom har delats upp mellan två forskare 

har en redovisningsfråga kunnat bedömas olika hårt. Därför har stickprov genomförts på 

varandras bedömningar för att garantera en samstämmighet och öka tillförlitligheten. 

Sekundärdata för de oberoende variablerna och tillämpning av RUR är fullständiga. För 

efterlevnad av RUR förekommer dock visst bortfall (jfr låg harmonisering). Detta har 

dock inte föranlett att kommuner exkluderats i den statistiska analysen utan har enbart 

genererat en sämre poäng i efterlevnadsindexet. 

Dokumentstudien och den statistiska analysen har kompletterats med intervjuer för att 

testa reliabiliteten för dessa resultat ytterligare samt att erhålla en mer ingående förklaring 

av tillämpning och efterlevnad av RUR (jfr Falkman & Tagesson, 2008). Intervjuerna har 

genomförts utifrån en semistrukturerad tillämpning eftersom studien berör specifika 

teman (Bryman, 2011). Ett frågeschema har formulerats kring tillämpning och 

efterlevnad av RUR. Schemat har varit av mer allmän karaktär än vad som är typfallet 
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vid en strukturerad intervju (jfr Bryman, 2011). Flexibiliteten ökar med en sådan metod 

då möjlighet till följdfrågor finns vilka ligger till grund för att få ökad förståelse kring 

ämnet (ibid). Intervjuerna har spelats in för att kunna dubbelkolla relevanta åsikter i 

efterhand och därmed minska omfattningen av det subjektiva tolkningsutrymmet. 

Telefonintervju har valts bort då kvaliteten på det insamlade datamaterialet ofta är lägre 

än vid personliga intervjuer (ibid). Dessutom har önskemål funnits om att observera 

faktorer hos kommunen samt ekonomichefens agerande vid frågor om bristande 

efterlevnad av RUR, vilket skulle vara omöjligt vid en telefonintervju eller via 

mejlkontakt. 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer (informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet) har beaktats vid datainsamlingen. Intervjuerna har 

inletts med information om studiens syfte och respondenternas uppgift i studien, varefter 

respondenterna fått samtycka om sin medverkan. Utifrån konfidentialitetskravet har både 

ekonomicheferna och kommunerna varit anonyma och insamlade uppgifter har enbart 

nyttjats för forskningsändamål. 

Vid dokumentstudien har inte de fyra principerna aktualiserats i lika stor utsträckning då 

datainsamlingen avser sekundärdata. Kommunernas årsredovisningar är offentliga 

handlingar vars uppgifter kan användas fritt. Däremot har hänsyn till 

konfidentialitetskravet tagits genom att alla kommuner är anonyma. 

4.3 Urval 

  

      Sveriges 

primärkommuner 

      

        290       

  

 
Urval 

 

    
  

 

Bortval 

Tillämpning av RUR 289       1 

  

 
  

 

            

Efterlevnad av RUR 122       167 

  

 
  

 

            

Intervjuer 2       120 

 

Figur 4.1 Urval 

För att beskriva och förklara tillämpning av RUR har en totalundersökning genomförts 

där samtliga enheter (svenska kommuner) i populationen inkluderas. Denna urvalsdesign 

har möjliggjorts av studiens omfattning respektive tidsram samt tillgången av 

sekundärdata. En totalundersökning är fördelaktig då iakttagna samband kan antas vara 

valida för populationen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010) samt är förenlig med 
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tidigare studier på området (Johansson & Siverbo, 2009; Fjertorp, 2010; Haraldsson & 

Tagesson, 2014). I likhet med Donatella et al. (2014) har dock Gotland exkluderats då 

denna primärkommun klassificerats som en sekundärkommun (landsting). I 

dokumentstudien avseende tillämpning av RUR har därför 289 primärkommuner 

undersökts.  

Avseende efterlevnad av RUR har inte hela populationen undersökts då endast 122 

kommuner har reserverat medel till (tillämpade) RUR. Därför har ett systematiskt bortval 

av 167 kommuner genomförts i detta urval.  

I intervjustudien har ett strategiskt urval genomförts för att erhålla maximal variation sett 

till studiens efterlevnadsindex. Därför har en kommun med bäst efterlevnad (index = 9) 

valts och en kommun med sämst efterlevnad (index = 1). Dessa kommuner har dock inte 

blivit slumpmässigt utvalda då långa resor blir en tid- och kostnadsfråga. Av de fem 

kommuner med bäst efterlevnad (index = 9) har därför kommunen med kortast resväg 

från Linköpings universitet kontaktats. Samma bekvämlighetsurval har även genomförts 

för kommunerna med sämst efterlevnad (index = 1). 

I likhet med Donatella et al. (2014) har kommunens ekonomichef kontaktats. Denna 

tjänsteman antas ha det övergripande ansvaret vid upprättandet av årsredovisningen och 

bör därför vara väl insatt i kommunens redovisning av RUR samt nuvarande 

redovisningsreglering. Det huvudsakliga alternativet hade varit att intervjua en 

kommunpolitiker, vilken antas ha deltagit vid fullmäktigebeslut avseende kommunens 

lokala riktlinjer av RUR samt reserveringar.
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5 Analys 
För den statistiska bearbetningen av dokumentstudien har SPSS använts. Analysen har 

bestått av uni-, bi- och multivariat analys i enlighet med Djurfeldts et al. (2010) 

rekommendationer. Multikollinearitetsproblem har ansetts råda om korrelationen mellan 

två förklarande variabler översteg 0,8 (ibid). Variabler med p-värden understigande 

fem/tio procent har ansetts vara signifikanta/svagt signifikanta (Johansson & Siverbo, 

2009; Haraldsson & Tagesson, 2014; Joseph et al., 2014). 

5.1 Tillämpning av RUR 

Tabell 5.1 Tillämpning av RUR i svenska kommuner (N = 289) 

Post Medel i RUR Reservering Disponering Reservering 

  2013-12-31 2013 2013 2010-2012 

Min (mnkr) -2 0 -7 2 

Max (mnkr) 918 441 -2 918 

Medelvärde (mnkr) 56 28 -4 49 

Standardavvikelse (mnkr) 117 58 2 104 

Summa (mnkr) 6 885 1 774 -27 5 138 

Antal kommuner (st) 122 63 7 105 

Andel (%) 42 22 2 36 

 

122 svenska kommuner (42 %) har reserverat medel till en RUR. Cirka hälften av de 

kommuner som tillämpar RUR har reserverat medel under 2013. Desto fler (105 st) har 

utnyttjat möjligheten att göra retroaktiva reserveringar för åren 2010-2012. Intressant nog 

har sju kommuner (2 %) disponerat medel från en RUR. En av dessa kommuner har enbart 

disponerat medel enligt årsredovisningen, varför RUR borde varit negativ (-2 mnkr) om 

den hade redovisats i balansräkningen. 

5.1.1 Univariat analys 

I den univariata analysen har variation, fördelning, centraltendens och spridning 

åskådliggjorts för de undersökta variablerna (Djurfeldt, 2010). Nominal- och 

ordinalvariabler har beskrivits med hjälp av typvärde och andelar. För kvot- och 

intervallvariabler har minimumvärde, maximumvärde, medelvärde och standard-

avvikelse beräknats. I tabell 5.2 sammanställs deskriptiv statistik för kommuners 

benägenhet att tillämpa RUR samt de oberoende variablerna. 
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Tabell 5.2 Deskriptiv statistik för variabler (N = 289) 

Variabel Antal (n)     Frekvens (f) Andel (%) 

Tillämpning 289         

Nej (0)       167 57,8 

Ja (1)       122 42,2 

Politisk majoritet 289         

Alliansstyre    136 47,1 

Vänsterstyre    106 36,7 

Blocköverskridande styre    47 16,3 

Minoritetsstyre 289     

Nej (0)    242 83,7 

Ja (1)    47 16,3 

Revisionsbyrå 289     

PwC    148 51,2 

EY    44 15,2 

KPMG    66 22,8 

Deloitte    21 7,3 

Eget kontor       10 3,5 

            

Variabel Antal (n) Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Oberoende variabler           

Invånare 289 2 436 897 700 33 175 68 334 

Soliditet (%) 289 -149,0 70,6 3,8 26,1 

Resultat (%) 289 -23,7 38,5 2,2 4,2 

Skattekraft (mnkr) 289 130 150 321 037 169 167 21 152 

Skattesats (%) 289 17,1 23,9 21,5 1,2 

Andel kommunala bolag (%) 289 0,0 86,0 36,2 18,0 

 

Typvärdet för svenska kommuner är majoritetsstyre (84 %) av Alliansen (47 %) sett till 

de två politiska variablerna. PwC är den mest anlitade revisionsbyrån (51 %) som 

sakkunnigt biträde till de kommunalt, förtroendevalda revisorerna. Medelkommunen har 

en positiv soliditet samt ett resultat som överstiger en procent av skatteintäkter och 

statsbidrag, varför denna fiktiva kommun kan reservera medel till RUR avseende 2013. 

De fyra största kommunerna sett till antal kommuninvånare (Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Uppsala) anses utgöra extremvärden. Göteborg utgör även extremvärde 

avseende resultat. 

5.1.2 Bivariat analys 

För den bivariata analysen har syftet varit att kartlägga samband mellan två variabler 

(Djurfeldt et al., 2010). Spearmans korrelationstest har genomförts för tillämpning av 

RUR och de oberoende variablerna. 
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Tabell 5.3 Spearman korrelationsmatris (N = 289) 

Nr Variabel Y   X1   X2   X3   X4   X5   X6   X7   

1 Invånare 0,065                               

2 Soliditet 0,112 * 0,380 ***                         

3 Resultat 0,142 ** 0,223 *** 0,229 ***                     

4 Skattekraft -0,045   0,569 *** 0,258 *** 0,226 ***                 

5 Skattesats -0,076   -0,531 *** -0,414 *** -0,228 *** -0,428 ***             

6 Alliansstyre 0,078   0,151 *** 0,227 *** 0,241 *** 0,220 *** -0,466 ***         

7 Vänsterstyre -0,127 ** -0,143 ** -0,162 *** -0,192 *** -0,125 ** 0,411 *** -0,718 ***     

8 Blockstyre 0,060   -0,018   -0,096   -0,076   -0,134 ** 0,093   -0,415 *** -0,335 *** 

9 Minoritet 0,041   -0,003   0,030   -0,069   -0,112 * 0,032   -0,021   0,073   

10 PwC 0,049   -0,019   -0,024   -0,071   -0,002   -0,002   -0,051   0,068   

11 EY -0,011   0,068   0,069   0,056   0,107 * -0,184 *** 0,141 ** -0,163 *** 

12 KPMG 0,002   0,000   -0,029   0,038   -0,051   0,106 * -0,034   -0,021   

13 Deloitte -0,104 * -0,069   -0,042   -0,029   -0,066   0,080   -0,024   0,064   

14 Eget kontor 0,030   0,017   0,057   0,039   0,008   0,009   -0,027   0,092   

15 Bolag -0,038   0,437 *** 0,143 ** 0,091   0,208 *** -0,063   -0,153 *** 0,046   

                  

Nr Variabel X8   X9   X10   X11   X12   X13   X14       

9 Minoritet -0,067                            

10 PwC -0,020   -0,020                        

11 EY 0,022   -0,030   -0,434 ***                  

12 KPMG 0,073   0,006   -0,557 *** -0,231 ***              

13 Deloitte -0,051   0,093   -0,287 *** -0,119 ** -0,152 ***          

14 Eget kontor -0,083   -0,032   -0,194 *** -0,080   -0,103 * -0,053        

15 Bolag 0,148 ** 0,058   -0,013   -0,023   0,013   -0,012   0,070       

Y = den beroende variabeln benägenhet att tillämpa RUR 

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,10 

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,05 

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01 

 

Tillämpning av RUR uppvisar en signifikant korrelation med fyra av femton förklarande 

variabler. Variablerna resultat (0,142) och vänsterstyre (-0,127) påvisar signifikanta 

samband. Soliditet (0,112) och Deloitte (-0,104) är svagt signifikanta. 

Korrelationsmatrisen indikerar inga risker för multikollinearitet då ingen korrelation 

överstiger 0,8 (jfr Djurfeldt et al., 2010). Den starkaste korrelationen föreligger mellan de 

politiska variablerna allians- och vänsterstyre (-0,718). 
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Tabell 5.4 Chikvadrattest för kategorivariabler (N = 289) 

Variabel Ej tillämpning av RUR Tillämpning av RUR 

Politisk majoritet     

Vänsterstyre 67% 33% 

Alliansstyre 54% 46% 

Blocköverskridande styre 51% 49% 

Politisk konkurrens   

Majoritet 59% 41% 

Minoritet 53% 47% 

Revisionsbyrå   

Deloitte 76% 24% 

EY 59% 41% 

KPMG 58% 42% 

PwC 56% 44% 

Eget kontor 50% 50% 

 

Spearmans korrelationsmatris har kompletterats med ett chikvadrattest för att kartlägga 

samband mellan tillämpning och nominalvariabler (jfr Djurfeldt et al., 2010). 

Chikvadrattestet påvisar att kommuner med alliansstyre tillämpar RUR i högre grad än 

kommuner med vänsterstyre. De kommuner som anlitar Deloitte som sakkunnig 

revisionsbyrå är minst benägna att tillämpa RUR. Kommuner med eget revisionskontor 

är mest benägna att tillämpa RUR. Ingen av de tio nominalvariablerna uppvisar dock en 

benägenhet att tillämpa RUR överstigande 50 procent. 

5.1.3 Multivariat analys 

I den multivariata analysen har syftet varit att skapa förklaringsmodeller med alla 

oberoende variabler. För att förklara dikotomvariabeln benägenhet att tillämpa RUR har 

en logistisk regression genomförts (jfr Djurfeldt et al., 2010). I tabell 5.5 visas två 

logistiska regressionsmodeller. Kommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala 

har exkluderats i modell 2. Anledningen har varit att identifiera resultatskillnader när 

dessa extremvärden utelämnas. 
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Tabell 5.5 Logistisk regressionsmodell för tillämpning av RUR (N = 289) 

  Modell 1 (n = 289)   Modell 2 (n = 285) 

Variabler B S.E.   B S.E. 

Konstant 3,711  4,067  3,361  4,106 

Invånare 0,000  0,000  0,000  0,000 

Soliditet 0,011 ** 0,006  0,011 * 0,006 

Resultat 0,046  0,034  0,033  0,038 

Skattekraft 0,000  0,000  0,000  0,000 

Skattesats -0,086  0,150  -0,071  0,153 

Alliansstyre -0,351  0,3771  -0,345  0,379 

Vänsterstyre -0,700 * 0,382  -0,802 ** 0,389 

Blocköverskridande styre        

Minoritet 0,328  0,340  0,349  0,341 

PwC        

EY -0,267  0,362  -0,297  0,363 

KPMG -0,101  0,310  -0,154  0,314 

Deloitte -0,965 * 0,551  -0,964 * 0,554 

Eget revisionskontor 0,523  0,701  0,730  0,719 

Andel kommunala bolag -0,010  0,007  -0,012  0,008 

        

Modellens Chi2 18,459    19,697   

Korrekt prediktion 59,9%    60,7%   

Nagelkerke R2 0,083       0,090     

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,10 

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,05 

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01 

 

Överlag har modell 2 en bättre förklaringsgrad (9 % Nagelkerke R2) än modell 1 (8,3 %). 

I modell 1 är soliditet signifikant men endast svagt signifikant i modell 2. Samtidigt 

uppnår variabeln vänsterstyre starkare signifikans i modell 2 än i modell 1. De små 

skillnaderna som ändå föreligger mellan modellerna indikerar att modell 1 är tämligen 

robust fastän extremvärdena inkluderas. Sammantaget är Vänsterstyre och Deloitte 

negativt för tillämpning av RUR jämfört med referensvariabeln Blocköverskridande styre 

respektive PwC. Soliditet påvisar ett positivt samband med tillämpning av RUR. 

5.1.4 Hypotesprövning 

I detta avsnitt är det korrelationen som anges inom parentes. Den logistiska regressionen 

avser modell 1 inklusive Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. 

Hypotes 1a antar att storlek har ett negativt samband med kommuners benägenhet att 

tillämpa RUR. Varken korrelationsmatrisen (0,065) eller den logistiska regressions-

modellen (0,000) påvisar en signifikant korrelation mellan invånare och tillämpning. 

Invånare är därför ingen signifikant förklaringsvariabel. 

Hypotes 1a att storlek har ett negativt samband med kommuners benägenhet att 

tillämpa RUR kan förkastas. 
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Hypotes 2a grundas på att finansiell styrka har ett negativt samband med kommuners 

benägenhet att tillämpa RUR. Soliditet är svagt signifikant enligt korrelationsmatrisen 

(0,112) och signifikant enligt regressionsmodellen (0,011). Resultat påvisar signifikans 

enligt korrelationsmatrisen (0,142) men inte enligt regressionsmodellen (0,046). 

Soliditet, men inte resultat, är därmed en signifikant förklaringsvariabel. 

Hypotes 2a att finansiell styrka har ett negativt samband med kommuners 

benägenhet att tillämpa RUR kan inte förkastas. 

Hypotes 3a utgår från att skattebas har ett negativt samband med kommuners benägenhet 

att tillämpa RUR. Varken korrelationsmatrisen (-0,045) eller den logistiska 

regressionsmodellen (0,000) påvisar en signifikant korrelation mellan skattekraft och 

tillämpning. Skattekraft är därför ingen signifikant förklaringsvariabel. 

Hypotes 3a att skattebas har ett negativt samband med kommuners benägenhet att 

tillämpa RUR kan förkastas. 

Hypotes 4a antar att skattesats har ett positivt samband med kommuners benägenhet att 

tillämpa RUR. Varken korrelationsmatrisen (-0,076) eller den logistiska regressions-

modellen (-0,086) påvisar en signifikant korrelation mellan skattesats och tillämpning. 

Skattesats är därmed ingen signifikant förklaringsvariabel. 

Hypotes 4a att skattesats har ett positivt samband med kommuners benägenhet att 

tillämpa RUR kan förkastas. 

Hypotes 5a grundas på att alliansstyre (politisk majoritet) har ett positivt samband med 

kommuners benägenhet att tillämpa RUR. Varken korrelationsmatrisen (0,078) eller den 

logistiska regressionsmodellen (-0,351) indikerar en signifikant korrelation mellan 

alliansstyre och tillämpning. Dock är vänsterstyre signifikant enligt korrelationsmatrisen 

(-0,127) samt svagt signifikant enligt regressionsmodellen (-0,700). Därmed kan 

kommuners benägenhet att tillämpa RUR förklaras utifrån politisk majoritet. 

Hypotes 5a att alliansstyre har ett positivt samband med kommuners benägenhet 

att tillämpa RUR kan inte förkastas. 

Hypotes 6a utgår från att politisk konkurrens har ett negativt samband med kommuners 

benägenhet att tillämpa RUR. Varken korrelationsmatrisen (0,041) eller den logistiska 

regressionsmodellen (0,328) påvisar en signifikant korrelation mellan minoritetsstyre och 

tillämpning. Minoritetsstyre är därmed ingen signifikant förklaringsvariabel. 

Hypotes 6a att politisk konkurrens har ett negativt samband med kommuners 

benägenhet att tillämpa RUR kan förkastas. 

Hypotes 7a antar att revisionsbyrå påverkar kommuners benägenhet att tillämpa RUR. 

Både korrelationsmatrisen (-0,104) och regressionsmodellen (-0,965) påvisar att Deloitte 
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har en svagt signifikant korrelation med tillämpning. Därmed finns det statistiskt 

säkerställda skillnader mellan Deloitte och PwC. Inga andra revisionsbyråer uppvisar 

dock signifikanta samband. 

Hypotes 7a att revisionsbyrå påverkar kommuners benägenhet att tillämpa RUR 

kan inte förkastas. 

Hypotes 8a utgår från att andel kommunala bolag (juridisk struktur) har ett negativt 

samband med kommuners benägenhet att tillämpa RUR. Varken korrelationsmatrisen (-

0,038) eller den logistiska regressionsmodellen (-0,010) påvisar en signifikant korrelation 

mellan andel kommunala bolag och tillämpning. Andel kommunala bolag är därmed 

ingen signifikant förklaringsvariabel. 

Hypotes 8a att andel kommunala bolag har ett negativt samband med kommuners 

benägenhet att tillämpa RUR kan förkastas. 

Sammanfattningsvis kan finansiell styrka, politisk majoritet och revisionsbyrå förklara 

svenska kommuners benägenhet att tillämpa RUR enligt den statistiska analysen. 

5.2 Efterlevnad av RUR 

I tabell 5.6 och 5.7 återfinns resultatet från dokumentstudien av svenska kommuners 

årsredovisningar för år 2013 avseende efterlevnad av RUR. 

Tabell 5.6 Efterlevnad av RUR (N = 122) 

Nr Redovisningsfråga Antal kommuner Andel (%) 

  Balanskravsutredning     

1 Förekommer i förvaltningsberättelsen 101 82,8 

2 Korrekt uppställningsform 27 22,1 

3 Redovisning av årets resultat 117 95,9 

4 Korrekta balanskravsjusteringar 74 60,7 

5 Redovisning av årets resultat efter balanskravsjusteringar 82 67,2 

6 Redovisning av bruttoförändring av RUR 85 69,7 

7 Reservering till RUR med giltigt belopp 50 41,0 

 Balansräkning   

8 RUR som delpost under eget kapital i balansräkningen 82 67,2 

9 Korrekt uppställningsform för eget kapital 38 31,1 

 

Efterlevnaden av RUR är bristfällig då andelen kommuner inte uppnår 100 procent för 

någon av de nio redovisningsfrågorna. Den sämsta efterlevnaden (22 %) uppmätts för 

korrekt uppställningsform för balanskravsutredningen. I årsredovisningarna finns det 

många olika uppställningsformer varav de flesta inte är förenliga med KRL. Majoriteten 

(83 %) av kommunerna redovisar åtminstone ett försök till balanskravsutredning i 

förvaltningsberättelsen. Det mest uppseendeväckande är att mer än hälften av 
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kommunerna (59 %) reserverar ogiltiga (för stora) belopp till RUR och/eller utelämnar 

tillräckliga uppgifter för att beräkna tillåtna reserveringar. 

Tabell 5.7 Efterlevnadsindex (N = 122) 

Efterlevnadsindex Antal kommuner Andel (%) Kumulativ frekvens Kumulativ andel (%) 

0 0 0,0 0 0,0 

1 3 2,5 3 2,5 

2 7 5,8 10 8,2 

3 9 7,4 19 15,6 

4 22 18,2 41 33,6 

5 17 13,2 58 47,5 

6 26 21,5 84 68,9 

7 26 21,5 110 90,2 

8 7 5,8 117 95,9 

9 5 4,1 122 100,0 

 

Hela 117 kommuner (96 %) redovisar RUR bristfälligt enligt studiens efterlevnadsindex. 

Ingen kommun missade alla nio redovisningsfrågor men tre kommuner erhöll indexvärdet 

ett. Indexvärdena har stor spridning och är relativt normalfördelade. 

5.2.1 Univariat analys 

I tabell 5.8 presenteras beskrivande statistik för efterlevnad av RUR och de oberoende 

variablerna. Kvot- och intervallvariabler har beskrivits med minimumvärde, 

maximumvärde, medelvärde och standardavvikelse. För nominal- och ordinalvariabler 

har typvärde och andelar beräknats. 
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Tabell 5.8 Deskriptiv statistik (N = 122) 

Variabel Antal (n) Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Efterlevnad (index) 122 1,0 9,0 5,4 1,9 

Oberoende variabler           

Invånare 122 3 436 533 271 33 255 58 330 

Soliditet (%) 122 -49,0 61,5 7,8 22,0 

Resultat (%) 122 -22,7 38,5 2,6 5,0 

Skattekraft (mnkr) 122 130 150 277 518 168 782 21 988 

Skattesats (%) 122 17,6 23,4 21,4 1,2 

Andel kommunala bolag (%) 122 0,0 70,0 35,3 16,9 

            

Variabel Antal (n)     Frekvens (f) Andel (%) 

Politisk majoritet 122         

Alliansstyre    63 51,6 

Vänsterstyre    36 29,5 

Blocköverskridande styre    23 18,9 

Minoritetsstyre 122     

Nej (0)    100 82,0 

Ja (1)    22 18,0 

Revisionsbyrå 122     

PwC    66 54,1 

EY    18 14,8 

KPMG    28 23,0 

Deloitte    5 4,1 

Eget kontor       5 4,1 

 

Utifrån studiens efterlevnadsindex är svenska kommuners efterlevnad av RUR 5,4 sett 

till medelvärde med en standardavvikelse på 1,9. Det innebär att medelkommunen 

avviker 40 procent från lagstiftningen. Vidare har medelkommunen en positiv soliditet 

(7,8 %) samt ett resultat som överstiger en procent av skatteintäkter och statsbidrag (2,6 

%), varför denna fiktiva kommun har möjlighet att reservera medel till RUR avseende 

2013. Typvärdet för svenska kommuner är majoritetsstyre (82 %) av Alliansen (52 %) 

sett till de två politiska variablerna. PwC är den mest anlitade revisionsbyrån (54 %). I 

likhet med den univariata analysen för tillämpning av RUR anses Göteborg och Malmö 

utgöra extremvärden. Stockholm och Uppsala har redan exkluderats då de, och 165 andra 

kommuner, inte har reserverat medel till RUR. 

5.2.2 Bivariat analys 

För den bivariata analysen har syftet varit att kartlägga samband mellan två variabler 

(Djurfeldt et al., 2010). Pearsons korrelationstest har genomförts för efterlevnad av RUR 

och studiens oberoende variabler. Korrelationerna redovisas i tabell 5.9. 
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Tabell 5.9 Pearson korrelationsmatris (N = 122) 

Nr Variabel Y   X1   X2   X3   X4   X5   X6   X7   

1 Invånare 0,153 *                             

2 Soliditet 0,180 ** 0,178 *                         

3 Resultat 0,130   0,538 *** 0,045                       

4 Skattekraft 0,102   0,171 * 0,249 *** 0,125                   

5 Skattesats -0,064   -0,229 ** -0,371 *** -0,139   -0,618 ***             

6 Alliansstyre 0,143   -0,074   0,159 * 0,111   0,246 *** -0,434 ***         

7 Vänsterstyre -0,015   0,124   -0,064   -0,045   -0,148   0,368 *** -0,669 ***     

8 Blockstyre -0,165 * -0,051   -0,128   -0,090   -0,141   0,126   -0,498 *** -0,312 *** 

9 Minoritet -0,152 * -0,110   -0,073   -0,219 ** -0,228 ** 0,081   -0,015   0,117   

10 PwC -0,140   -0,024   -0,103   0,060   -0,137   0,086   -0,101   0,163 * 

11 EY 0,151 * -0,077   0,174 * 0,034   0,241 *** -0,188 ** 0,218 ** -0,168 * 

12 KPMG 0,005   0,109   -0,032   -0,050   0,010   -0,007   -0,018   -0,139   

13 Deloitte -0,086   0,002   0,030   0,050   -0,031   0,065   -0,048   0,048   

14 Eget kontor 0,158 * -0,037   -0,015   -0,154 * -0,076   0,071   -0,048   0,138   

15 Bolag 0,154 * 0,324 *** 0,169 * 0,088   -0,077   0,070   -0,211 ** 0,118   

                  

Nr Variabel X8   X9   X10   X11   X12   X13   X14       

9 Minoritet -0,117                             

10 PwC -0,061   0,047                         

11 EY -0,082   -0,135   -0,452 ***                   

12 KPMG 0,185 ** 0,048   -0,593 *** -0,227 **               

13 Deloitte 0,006   0,011   -0,224 ** -0,086   -0,113             

14 Eget kontor -0,100   0,011   -0,224 ** -0,086   -0,113   -0,043         

15 Bolag 0,131   0,025   -0,036   -0,208 ** 0,117   0,125   0,090       

Y = den beroende variabeln efterlevnad av RUR 

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,10 

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,05 

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01 

 

Efterlevnad av RUR uppvisar en signifikant korrelation med sju av femton förklarande 

variabler. Soliditet (0,180) är signifikant korrelerad med efterlevnad av RUR. Invånare 

(0,153), blocköverskridande styre (-0,165), minoritetsstyre (-0,152), EY (0,151), eget 

revisionskontor (0,158) och andel kommunala bolag (0,154) påvisar en svagt signifikant 

korrelation. Korrelationsmatrisen påvisar inga risker för multikollinearitet då ingen 

korrelation överstiger 0,8 (jfr Djurfeldt et al., 2010). Den starkaste korrelationen 

föreligger mellan de politiska variablerna allians- och vänsterstyre (-0,669). 
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Tabell 5.10 Medelvärdesanalys för kategorivariabler (N = 122) 

Variabel Efterlevnad av RUR 

Politisk majoritet   

Alliansstyre 5,6 

Vänsterstyre 5,3 

Blocköverskridande styre 4,7 

Politisk konkurrens  

Majoritet 5,5 

Minoritet 4,8 

Revisionsbyrå  

Eget kontor 6,8 

EY 6,1 

KPMG 5,4 

PwC 5,1 

Deloitte 4,6 

 

Pearsons korrelationsmatris har kompletterats med en medelvärdesanalys för att kartlägga 

samband mellan efterlevnad och nominalvariabler (jfr Djurfeldt et al., 2010). 

Medelvärdesanalysen visar att alliansstyre är bäst för kommuners efterlevnad av RUR 

sett till politisk majoritet. Avseende politisk konkurrens har kommuner med 

majoritetsstyre en bättre efterlevnad än kommuner med minoritetsstyre. Eget 

revisionskontor är bäst för efterlevnad medan revisionsbyrån Deloitte har sämst inverkan 

på kommuners redovisning av RUR. 

5.2.3 Multivariat analys 

I den multivariata analysen har syftet varit att skapa förklaringsmodeller med alla 

oberoende variabler (Djurfeldt et al., 2010). För att förklara kvotvariabeln efterlevnad av 

RUR har en multipel linjär regression genomförts. I tabell 5.11 visas två 

regressionsmodeller. Kommunerna Göteborg och Malmö har exkluderades i modell 2 för 

att identifiera resultatskillnader när dessa extremvärden utelämnas. 
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Tabell 5.11 Multipel linjär regressionsmodell för efterlevnad av RUR (N = 122) 

  Modell 1 (n = 122)   Modell 2 (n = 120) 

Variabler B S.E. VIF   B S.E. VIF 

Konstant -0,124   5,463     -1,096   5,709   

Invånare 0,000   0,000 1,850   0,000   0,000 1,776 

Soliditet 0,009   0,008 1,280   0,009   0,009 1,281 

Resultat 0,024   0,042 1,611   0,040   0,048 1,194 

Skattekraft 0,000  0,000 1,805  0,000  0,000 1,871 

Skattesats 0,159  0,202 2,265  0,196  0,214 2,510 

Alliansstyre 0,947 * 0,483 2,172  0,915 * 0,488 2,151 

Vänsterstyre 0,543  0,527 2,159  0,506  0,535 2,104 

Blockstyre          

Minoritet -0,593  0,461 1,171  -0,521  0,476 1,226 

PwC          

EY 0,795  0,515 1,247  0,797  0,522 1,257 

KPMG 0,254  0,426 1,198  0,190  0,438 1,213 

Deloitte -0,804  0,849 1,058  -0,858  0,859 1,067 

Eget kontor 1,532 * 0,864 1,095  1,590 * 0,874 1,104 

Bolag 0,018  0,011 1,307  0,017  0,012 1,438 

          

R2 / Just. R2 / F-värde / 

Sig. 0,169 0,069 1,689 0,073   0,162 0,060 1,581 0,102 

* Korrelationen är svagt signifikant på nivån 0,10   

** Korrelationen är signifikant på nivån 0,05   

*** Korrelationen är signifikant på nivån 0,01   

 

Överlag har modell 1 en bättre förklaringsgrad (6,9 % justerad R2) än modell 2 (6 %). 

Därmed är modell 1 robust fastän extremvärdena inkluderas. Både alliansstyre (0,052) 

och eget revisionskontor (0,079) är svagt signifikanta enligt modell 1. Dessa variabler 

bidrar positivt till kommuners efterlevnad av RUR jämfört med referensvariabeln 

blocköverskridande styre respektive PwC. 

5.2.4 Hypotesprövning 

I detta avsnitt är det korrelationen som anges inom parentes. Den multipla linjära 

regressionen avser modell 1 inklusive Göteborg och Malmö. 

Hypotes 1b antar att storlek har ett positivt samband med kommuners efterlevnad av 

RUR. Invånare (0,153) är svagt signifikant enligt korrelationsmatrisen men inte enligt 

regressionsmodellen (0,000). Invånare är därmed ingen signifikant förklaringsvariabel. 

Hypotes 1b att storlek har ett positivt samband med kommuners efterlevnad RUR 

kan förkastas. 

Hypotes 2b grundas på att finansiell styrka har ett positivt samband med kommuners 

efterlevnad av RUR. Korrelationsmatrisen påvisar en signifikant korrelation mellan 

soliditet och efterlevnad (0,180), men inte för resultat (0,130). Enligt regressionsmodellen 
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är varken soliditet (0,009) eller resultat (0,024) signifikanta och därmed inga 

förklaringsvariabler. 

Hypotes 2b att finansiell styrka har ett positivt samband med kommuners 

efterlevnad RUR kan förkastas. 

Hypotes 3b utgår från att skattebas har ett positivt samband med kommuners efterlevnad 

av RUR. Varken korrelationsmatrisen (0,102) eller regressionsmodellen (0,000) påvisar 

en signifikant korrelation mellan skattekraft och efterlevnad. Skattekraft är därför ingen 

signifikant förklaringsvariabel.  

Hypotes 3b att skattebas har ett positivt samband med kommuners efterlevnad RUR 

kan förkastas. 

Hypotes 4b antar att skattesats har ett positivt samband med kommuners efterlevnad av 

RUR. Varken korrelationsmatrisen (-0,064) eller regressionsmodellen (0,159) påvisar 

dock en signifikant korrelation mellan skattesats och efterlevnad. Skattesats är därför 

ingen signifikant förklaringsvariabel.  

Hypotes 4b att skattesats har ett positivt samband med kommuners efterlevnad 

RUR kan förkastas. 

Hypotes 5b grundas på att alliansstyre har ett positivt samband med kommuners 

efterlevnad av RUR. Alliansstyre är inte signifikant korrelerad med efterlevnad enligt 

korrelationsmatrisen (0,143). Blocköverskridande styre (-0,165) är däremot svagt 

signifikant. Dessutom indikerar regressionsmodellen att alliansstyre (0,947) är svagt 

signifikant. Därmed finns det statistiskt säkerställda skillnader mellan olika politiska 

majoriteter. 

Hypotes 5b att alliansstyre har ett positivt samband med kommuners efterlevnad 

RUR kan inte förkastas. 

Hypotes 6b utgår från att politisk konkurrens har ett negativt samband med kommuners 

efterlevnad av RUR. Minoritetsstyre (-0,152) är svagt signifikant enligt korrelations-

matrisen men inte enligt regressionsmodellen (-0,593). Minoritetsstyre är därför ingen 

signifikant förklaringsvariabel.  

Hypotes 6b att politisk konkurrens har ett negativt samband med kommuners 

efterlevnad RUR kan förkastas. 

Hypotes 7b antar att revisionsbyrå påverkar kommuners efterlevnad av RUR. 

Korrelationsmatrisen indikerar svag signifikans för EY (0,151) och eget revisionskontor 

(0,158). Eget revisionskontor är även svagt signifikant enligt regressionsmodellen 

(1,532). Därmed finns det statistiskt säkerställda skillnader mellan olika revisionsbyråer. 
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Hypotes 7b att revisionsbyrå påverkar kommuners efterlevnad av RUR kan inte 

förkastas. 

Hypotes 8b utgår från att andel kommunala bolag (juridisk struktur) har ett positivt 

samband med kommuners efterlevnad av RUR. I korrelationsmatrisen uppvisar andel 

egna bolag en svag positiv korrelation med efterlevnad (0,154). Enligt regressions-

modellen är dock variabeln inte signifikant (0,018), varför andel kommunala bolag inte 

kan förklara efterlevnad av RUR. 

Hypotes 8b att andel kommunala bolag har ett positivt samband med kommuners 

efterlevnad av RUR kan förkastas. 

Tabell 5.12 Sammanfattning hypotesprövning 

Nr Faktor a) Benägenhet att tillämpa RUR b) Efterlevnad av RUR 

1 Storlek - - 

2 Finansiell styrka Positiv (+) - 

3 Skattebas - - 

4 Skattesats - - 

5 Politisk majoritet Vänsterstyre (-) Alliansstyre (+) 

6 Politisk konkurrens - - 

7 Revisionsbyrå Deloitte (-) Eget revisionskontor (+) 

8 Juridisk struktur - - 

 

Fem av sexton hypoteser kan inte förkastas enligt den statistiska analysen. Politisk 

majoritet och revisionsbyrå förklarar både tillämpning och efterlevnad av RUR. 

Kommuners benägenhet att tillämpa RUR förklaras även av finansiell styrka. 

5.3 Intervjuer 

Resultaten från dokumentstudien och den statistiska analysen har kompletterats genom 

att intervjua två ekonomichefer. Ekonomichefen i kommun 9 har intervjuats under 40 

minuter den 27 april 2015. Ekonomichefen i kommun 1 har intervjuats under 45 minuter 

den 4 maj 2015. Med ekonomichef/kommun 9 avses antalet korrekta redovisningsfrågor 

enligt studiens efterlevnadsindex (efterlevnad = 9). Samma definition gäller för 

ekonomichef/kommun 1 samt övriga kommuner i detta avsnitt. 
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Tabell 5.13 Sammanfattning intervjuer 

Fråga Ekonomichef/Kommun 1 Ekonomichef/Kommun 9 

Varför RUR? Överskott, periodisering Överskott, handlingsfrihet 

Tillämpning av RUR     

Reservering 2010-2012 

(mnkr) 

10 11 

Reservering 2013 (mnkr) Ingen möjlighet - 

Reservering 2014 (mnkr) - Ingen möjlighet 

Disponering (mnkr) - - 

Medel i RUR (mnkr) 10 11 

Efterlevnad av RUR     

Generell inställning Knappa resurser för efterlevnad Kräver att man är insatt 

Politisk debatt om RUR Har knappt behandlats Har debatterats intensivt 

Förutsättningar Mindre resurser i små kommuner Bättre redovisning i små 

kommuner  

Intern påverkan     

Tjänstemän Stor påverkan Stor påverkan 

Kommunpolitiker Vänsterstyre, ingen påverkan Alliansstyre, ingen påverkan 

Extern påverkan     

Revisionsbyrå PwC, marginell påverkan EY, ingen påverkan 

Organ/myndigheter SKL, KEF SKL, KEF 

Andra kommuner Ja, främst kommun 5 Ja, främst kommun 2 

 

5.3.1 Tillämpning av RUR 

Den viktigaste orsaken till att kommun 1 och 9 har reserverat medel till RUR är 

redovisade överskott. Tidigare överskott (2010 och 2012) kan lika gärna redovisas som 

RUR i stället för övrigt eget kapital (ekonomichef 1). På så sätt kan dessa medel 

periodiseras för att täcka eventuella underskott i framtiden. Ekonomichef 9 betonar 

handlingsfrihet att återställa negativa balanskravsresultat. Soliditet har inte påverkat valet 

att tillämpa RUR då ingen konkursrisk föreligger för kommuner (ekonomichef 9). 

Båda kommunerna har gjort retroaktiva reserveringar till RUR på cirka 10 miljoner 

kronor. Kommunfullmäktige i respektive kommun har dock beslutat att inte reservera 

medel till RUR efterföljande år trots att möjligheten har funnits. Ingen av 

ekonomicheferna tror att ytterligare reserveringar till RUR kommer att göras de närmsta 

åren. Årets resultat enligt resultaträkningen väger tyngre vid finansiellt beslutsfattande än 

RUR och årets balanskravsresultat. Ekonomichef 1 påtalar även svårigheter med att 

disponera medel från RUR givet de lokala riktlinjerna vilka baseras på SKL:s yttranden. 

Då möjligheten uppkommer ska den dock utnyttjas. 

I båda kommunerna är kommunala tjänstemän den bidragande orsaken till att RUR först 

har tillämpats. Enligt ekonomichef 9 är ny lagstiftning hennes uppgift och hon har lämnat 

ett positivt remissvar till proposition 2011/12:172 om RUR. Ekonomichef 1 menar att 

kommunfullmäktige har begränsade redovisningskunskaper och att de politiska 
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incitamenten är mycket små för att reservera medel till RUR. Det är viktigare att investera 

här och nu än att spara inför en eventuell lågkonjunktur i framtiden. 

Politisk majoritet är inte avgörande för kommunernas tillämpning av RUR. 

Kommunpolitikerna, oavsett partitillhörighet, har ställt sig positiva till ekonomichefens 

förslag i respektive kommun. I kommun 9 har dock oppositionen (vänsterstyre) valt att 

lägga fram ett eget förslag på lokala riktlinjer för RUR. Ekonomichef 9 menar att 

“oppositionen ska vara obstinata” gentemot de styrande partierna. Trots den omfattande 

debatten om RUR i kommunfullmäktige och återremisser till tjänstemännen har inte detta 

uppmärksammats av lokala medier. I kommun 1 har alla kommunpolitiker varit eniga om 

hantering av och riktlinjer för RUR. 

Revisionsbyrån PwC har uppmärksammat kommun 1 om möjligheten att tillämpa RUR. 

Ekonomichef 1 upplever dock ingen värdering från revisorerna om RUR bör tillämpas 

eller inte. Revisorerna ogillar dock liknade fonderingslösningar och öronmärkta medel i 

redovisningen. I kommun 9 är inte EY bidragande till tillämpning av RUR. 

Andra kommuner har stor betydelse för tillämpning av RUR. Båda ekonomicheferna har 

kontakt med andra ekonomichefer, bland annat genom KOMMEK samt KEF:s regionala 

nätverksträffar i Östergötland och Södermanland. Kommun 9 har särskild kontakt med 

en, sett till invånare, jämnstor kommun i länet (kommun 2). Kommun 1 har ett nära 

samarbete med en större, närliggande kommun (kommun 5). 

5.3.2 Efterlevnad av RUR 

Båda ekonomicheferna berättar att de har det övergripande ansvaret för kommunens 

årsredovisning. I kommun 9 är det ekonomichefen själv som upprättar avsnitten om RUR 

i årsredovisningen medan ekonomichef 1 delegerar denna uppgift till en annan ekonom. 

I kommun 9 var årsredovisningen för 2014 klar vid intervjutillfället och ekonomichefen 

delade ut ett utskrivet exemplar. I kommun 1 fanns det däremot ingen komplett 

årsredovisning för 2014 vid intervjutillfället. Detta beror delvis på att de kommunala 

bolagens redovisning har dragit ut på tiden. Enligt ekonomichef 1 är årsredovisningen 

“ett nödvändigt ont” som bara ska göras. Det är väldigt få personer som läser och förstår 

kommunens årsredovisning. Båda ekonomicheferna är överens om att årsredovisningen 

ska vara enkel och rolig att läsa. 

Ekonomichef 9 tar ett stort ansvar för att redovisningen av RUR ska vara korrekt. Hon 

har bland annat läst praxisundersökningen av Donatella et al. (2014). Hon tar kontakt med 

ekonomer på SKL eller andra kommuners ekonomichefer vid osäkerhet om hur RUR ska 

redovisas. Ekonomichef 1 nämner dock inget konkret exempel på fortbildning avseende 

redovisningsreglering. Ekonomichef 1 anser att ramlagstiftningen om RUR är tydlig och 
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hon är dessutom medveten om att RUR har redovisats fel i kommunen. Trots detta 

kommer ingen utförlig balanskravsutredning att presenteras i årsredovisningen för 2014. 

Ekonomicheferna har olika åsikter om betydelsen av antalet anställda i kommunen, trots 

att båda kommunerna har färre än tio ekonomer. Enligt ekonomichef 9 behöver 

redovisningen i små kommuner inte vara sämre än i större, då det är betydligt enklare att 

få en överblick i små kommuner. Ekonomichef 1 anser istället att mindre kommuner inte 

har samma förutsättningar som större när det handlar om resurser, vilket därmed kan 

påverka redovisningens kvalitet negativt. Resursproblematiken tar sig uttryck under 

perioder av underbemanning som mynnar ut i hög arbetsbelastning och högt tempo i 

kommun 1. Konsekvensen av detta kan bli att slarv vid studerande av lagar och 

förordningar uppkommer. Ekonomichefen 9 uttrycker ingen oro över underbemanning 

och hävdar samtidigt att hon, tillsammans med sina närmsta kollegor, försöker vara påläst 

på ny redovisningslagstiftning. För henne är det en självklarhet att föra samtal och 

diskussioner med andra kommuner kring ny redovisningslagstiftning. “Att vara noggrann 

vid utformningen av de finansiella rapporterna är i fokus eftersom lagstiftningen ska 

efterlevas på korrekt sätt (ekonomichef 9).” 

En möjlig förklaring till varför vissa kommuner brister med sin redovisning kan ligga i 

bekvämlighetsfrasen “så har vi alltid gjort”. Enligt ekonomichef 9 är gamla vanor och 

okunskap om lagstiftningens utformning potentiella hot mot god efterlevnad av RUR. 

Hon påtalar att “man måste faktiskt uppdatera sin balanskravsutredning vid införandet av 

RUR, för att efterleva lagens utformning”. 

Varken PwC eller EY har gjort några anmärkningar om redovisningen av RUR i 

årsredovisningen enligt båda ekonomicheferna. Inte heller RKR har påverkat 

redovisningen av RUR då inga rekommendationer har framtagits om denna lagstiftning. 

SKL är dock av större betydelse för efterlevnad av RUR genom RUR i praktiken. Denna 

idéskrift antas även ha haft betydelse för andra kommuners redovisning av RUR enligt 

ekonomichef 1 och 9. 

Fördelar med den nya lagstiftningen är att RUR stärker det kommunala självstyret och en 

självständig resultathantering enligt ekonomichef 9. Ekonomichef 1 betonar långsiktighet 

som den stora fördelen med RUR. Däremot kritiserar hon balanskravet för att vara alltför 

kortsiktigt. Båda ekonomicheferna ser risker för “slapphänt” förvaltning och budgeterade 

underskott då kommuner kan falla tillbaka på reserverade medel. Ekonomichef 9 anser 

dessutom att RUR komplicerar redovisningen mer än vad som är lämpligt med tanke på 

årsredovisningens användare. Även SKL:s uppställningsform för balanskravsutredningen 

är onödigt krånglig. 
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6 Diskussion 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara tillämpning och efterlevnad av RUR i 

svenska kommuner. 122 svenska kommuner (42 %) tillämpar RUR utifrån studiens 

definition att medel har reserverats enligt årsredovisningen 2013. Tidigare studier har 

funnit att 146 (Donatella et al., 2014) respektive 163 kommuner tillämpar RUR (Eriksson 

& Lindblom, 2014). Dessa studier har även undersökt kommunernas lokala riktlinjer för 

hantering av RUR, vilket kan förklara denna studies färre antal kommuner. Utifrån 

befintliga studier påvisas att drygt hälften av Sveriges kommuner tillämpade RUR våren 

2014. Därmed har den nya, frivilliga redovisningsregleringen fått viss inverkan på 

redovisningspraxis i svenska kommuner. 

I likhet med Falkman och Tagesson (2008) är efterlevnaden av redovisningsreglering 

dålig i svenska kommuner. Medelkommunen avviker 40 % från lagstiftningen om RUR, 

vilket kan jämföras med 45 % avvikelse från lagstiftningen i den svenska vatten- och 

avloppssektorn (Haraldsson & Tagesson, 2014). Vidare är efterlevnaden av RUR 

varierande med allt från en till nio korrekta redovisningsfrågor. Dessutom präglas 

redovisningen av RUR av låg harmonisering. Balanskravsutredningen har många olika 

uppställningsformer samt placeringar i årsredovisningarna. Sammantaget föreligger viss 

grad av frikoppling mellan normeringssystemet och redovisningspraxis (jfr Meyer & 

Rowan, 1977; Bergevärn et al., 1995). Dock finns det inga kommuner som är tydliga 

etikettsanvändare (jfr Daske et al., 2007; Carmona & Trombetta, 2008) eller bedriver 

uppenbar bokslutspolitik (jfr Stalebrink, 2007; Donatella, 2012) i fallet RUR. 

6.1 Studiens förklaringsfaktorer 

Storlek kan varken förklara svenska kommuners tillämpning eller efterlevnad av RUR. 

Resultatet är förenligt med studien av Haraldsson och Tagesson (2014) att storlek inte 

påverkar redovisningspraxis men motsätter en klar majoritet av tidigare studier på 

området (Laswad et al., 2005; Collin et al., 2009; Joseph et al., 2014). Utifrån befintlig 

forskning finns det därmed inget teoretiskt problem att använda storlek som 

förklaringsvariabel. Den teoretiska problematiken för storlek har visserligen diskuterats i 

teorikapitlet, men utifrån studiens eklektiska tillvägagångssätt, multiteoretiska 

referensram och empiriska fokus är det fördelaktigt att härleda hypotesen från både PAT 

och IT. Kanske har storlek operationaliserats felaktigt då invånare inte påvisar ett 

signifikant samband. Utifrån intervjuerna hade det varit mer relevant att mäta storlek som 

antal anställda i kommunen, särskilt antalet ekonomer/redovisningsexperter (jfr 

Johansson & Siverbo, 2009). Ekonomichef 1 menar att kommunens ekonomer har 

tidsbrist och hög arbetsbelastning, vilket kan påverka efterlevnaden av 
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redovisningsreglering negativt. Fler redovisningsexperter antas därmed ha ett positivt 

samband med efterlevnad av RUR (jfr Falkman & Tagesson, 2008). 

Kommuner med en hög soliditet (finansiell styrka) är mer benägna att tillämpa RUR 

enligt den statistiska analysen. Resultatet är i motsats till hypotes 2a men analogt förenligt 

med Tagesson et al. (2013). Ekonomichef 9 hävdar dock att soliditet inte har påverkat 

kommunens beslut att tillämpa RUR eftersom kommuner inte kan försättas i konkurs. 

Utifrån den bivariata analysen och intervjuerna bör däremot årets resultat ha ett positivt 

samband med kommuners benägenhet att tillämpa RUR. Sammantaget är finansiellt 

starka kommuner mer benägna att tillämpa RUR. En tänkbar förklaring kan vara att KL 

ställer finansiella minimikrav för när medel får reserveras till RUR. 

Ingen av de ekonomiska faktorerna skattebas och skattesats kan förklara tillämpning eller 

efterlevnad av RUR i svenska kommuner. Skattebasens inverkan kan ha reducerats av det 

kommunala utjämningssystemet (Falkman & Tagesson, 2008). Operationaliseringen för 

skattebas och skattesats är ändamålsenlig utifrån tidigare studier (Fjertorp, 2010; 

Tagesson et al., 2013) varför icke-resultaten kan bero på teoretiska problem. Varken den 

statistiska analysen eller intervjuerna indikerar ett samband mellan kommuninvånarnas 

ekonomiska insats och deras intresse för kommunfullmäktigebeslut avseende RUR (jfr 

Jensen & Payne, 2005). Att kommuninvånarna varken har kunskap eller kännedom om 

RUR kan i sin tur förklaras av att lokal media inte har uppmärksammat fenomenet samt 

att lagstiftningen är ny. Argumenten utifrån PAT och IT att kommunfullmäktige utsätts 

för press från kommuninvånarna/agenterna och media (Zimmerman, 1977; DiMaggio & 

Powell, 1983) har därmed inget förklaringsvärde i fallet RUR. 

Politisk majoritet kan förklara både tillämpning och efterlevnad av RUR i svenska 

kommuner. Analogt med tidigare studier på området (Johansson & Siverbo, 2009; 

Tagesson et al., 2013) påvisar den multivariata analysen att kommuner med vänsterstyre 

är sämre på att tillämpa RUR. Omvänt är kommuner med alliansstyre bättre på att 

efterleva redovisningsregleringen. En möjlig förklaring till den positiva inverkan från 

alliansstyre kan vara att RUR har införts av den dåvarande alliansregeringen (jfr Falkman 

& Tagesson, 2008). Ytterligare förklaring kan finnas i att oppositionen (vänsterstyre) 

medvetet agerar obstinat och motsäger kommunstyrelsen i frågan om RUR (jfr 

ekonomichef 9; Falkman & Tagesson, 2008). Samtidigt påvisar den bivariata analysen 

endast små skillnader mellan allians- och vänsterstyre för tillämpning (13 procentenheter) 

respektive efterlevnad av RUR (0,3 indexenheter). Dessutom hävdar ekonomichef 1 och 

9 att inställningen till att tillämpa RUR är desamma oavsett politisk färg. Politisk 

majoritet antas därför ha ett lägre förklaringsvärde än finansiell styrka. 

Politisk konkurrens kan varken förklara tillämpning eller efterlevnad av RUR i svenska 

kommuner. Detta är förvånande då tidigare studier har funnit ett negativt samband mellan 
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politisk konkurrens och tillämpning (jfr Johansson & Siverbo, 2009) respektive 

efterlevnad (jfr Haraldsson & Tagesson, 2014). En förklaring till ickeresultatet kan bero 

på ett teoretiskt problem. Resultaten indikerar inte att en hög politisk konkurrens skapar 

incitament för kommunstyrelsen att följa ny redovisningsreglering för att signalera 

ansvarstagande gentemot väljarna (jfr Baber, 1983) eller en större osäkerhet som 

försvårar tillämpning av ny redovisningsreglering (jfr Johansson & Siverbo, 2009). En 

annan förklaring kan bero på felaktig operationalisering. Ett mer avancerat mått än 

minoritetsstyre som antal partier vid makten (Fjertorp, 2010) eller antal kandidater i 

förhållande till antalet platser i kommunfullmäktige (Laswad et al., 2005) hade kanske 

uppvisat ett signifikant samband. 

Revisionsbyrå kan förklara både tillämpning och efterlevnad av RUR i svenska 

kommuner. I likhet med tidigare studier påvisas statistiskt signifikanta skillnader mellan 

olika revisionsbyråer (Falkman & Tagesson, 2008; Collin et al., 2009; Haraldsson & 

Tagesson, 2014). Ekonomichef 1 menar dock att revisorerna inte påtalar bristande 

efterlevnad av RUR i årsredovisningen. Varken PwC eller EY förordar heller om RUR 

bör tillämpas eller inte (ekonomichef 1 & 9). Därmed antas inte revisionsbyråerna ha 

påbörjat processen för att institutionalisera redovisningsregleringen av RUR (jfr Collin et 

al., 2009). Sett till efterlevnad av RUR förekommer inga större skillnader mellan de fyra 

stora revisionsbyråerna, men eget revisionskontor är positivt avskilt (efterlevnadsindex = 

6,8) från dessa. I fallet RUR verkar det normativa trycket från revisorer därför vara 

starkare från ett eget/internt revisionskontor än från en extern revisionsbyrå (jfr DiMaggio 

& Powell, 1983). Sammantaget är dock tvingande och normativa påtryckningar från 

revisorer svagt, varför revisionsbyrå antas ha ett lägre förklaringsvärde än finansiell 

styrka. 

Juridisk struktur (andel kommunala bolag) kan varken förklara tillämpning eller 

efterlevnad av RUR i svenska kommuner. Detta resultat skiljer sig från tidigare studier 

där juridisk form (kommunal förvaltning eller kommunalt bolag) har påverkat 

efterlevnaden av redovisningsreglering (Tagesson, 2007; Haraldsson & Tagesson, 2014). 

En förklaring kan vara att dessa studier från den svenska vatten- och avloppssektorn har 

studerat mycket mer omfattande redovisningsreglering än RUR. Juridisk struktur hade 

visserligen kunnat operationaliseras utifrån andelen kostnader i kommunala bolag istället 

för intäkter alternativt mätt antalet kommunala bolag på en kvotskala. Dock antas juridisk 

struktur innehålla ett teoretiskt problem snarare än felaktig operationalisering. 

Trots signifikanta samband för finansiell styrka, politisk majoritet och revisionsbyrå 

genererar studiens regressionsmodeller ingen komplett förklaring av tillämpning och 

efterlevnad av RUR i svenska kommuner. De oberoende variablerna förklarar endast 8,3 

% (Nagelkerke R2) av kommuners benägenhet att tillämpa RUR respektive 6,9 % 

(justerad R2) för efterlevnad av RUR. Förklaringsvärdet för den logistiska 
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regressionsmodellen (tillämpning, Nagelkerke R2) är lågt i jämförelse med 56,2 % 

(Joseph et al., 2014), 32,5 % (Johansson & Siverbo, 2009), 23,3 % (Laswad et al., 2005) 

samt 14 % (Collin et al., 2009). Förklaringsvärdet för den multipla linjära 

regressionsmodellen (efterlevnad, justerad R2) är däremot likvärdigt med 11,7 % 

(Tagesson et al., 2013), 10,9 % (Haraldsson & Tagesson, 2014) och 5,4 % (Falkman & 

Tagesson, 2008). 

6.2 Ytterligare förklaringsfaktorer 

Under intervjuerna har ytterligare tänkbara förklaringar till kommuners bristande 

efterlevnad av RUR framkommit. För det första verkar ekonomichefens kunskap och 

engagemang vara en viktig orsak till graden av efterlevnad. Till vilken nivå detta 

engagemang påverkas av bristfälliga resurser som ekonomichef 1 påstår går följaktligen 

att diskutera. Det är dock uppenbart att ekonomichefens post är vital i sammanhanget, 

varpå dennes kompetens, personliga egenskaper och engagemang får konsekvenser för 

efterlevnaden av RUR.  

För det andra verkar härmande isomorfismer påverka tillämpning och efterlevnad av 

RUR i svenska kommuner (jfr DiMaggio & Powell, 1983). Enligt ekonomicheferna 

rådfrågas andra kommuner vid osäkerhet om hur RUR ska tillämpas eller redovisas. 

Kontakten mellan kommun 1 och kommun 5 indikerar att mindre kommuner härmar 

större, närliggande kommuner, vilka antas ha fler och mer kvalificerade 

redovisningsexperter (Falkman & Tagesson, 2008; Johansson & Siverbo, 2009). I fallet 

RUR kan det dock vara oklokt att efterlikna större kommuners efterlevnad av RUR då 

inget positivt samband med storlek påvisas. Dessutom indikerar kontakten mellan 

kommun 9 och kommun 2 att tidig implementering av RUR inte har ett positivt samband 

med efterlevnad. Kommun 9 har avsevärt mycket bättre efterlevnad fastän ekonomichef 

9 har rådfrågat kommun 2 (tidig implementering) om dess hantering av RUR. 

För det tredje antas RUR i praktiken (SKL, 2013) ha påverkat redovisningspraxis. 

Idéskriften informerar om RUR:s syfte och användningsområde, vilket kan ha bidragit 

till att fler kommuner tillämpar RUR (jfr ekonomichef 1 & 9). SKL:s uppställningsform 

för balanskravsutredningen har säkerligen hjälpt vissa kommuner att redovisa RUR, men 

vissa rekommendationer är direkt felaktiga enligt 4 kap. 3 a § KRL. Ekonomichef 9 menar 

att uppställningsformen är onödigt krånglig, vilket snarare kan förvirra ansvariga 

tjänstemän vid redovisning av RUR. Frågan är dock hur många tjänstemän och 

kommunpolitiker som har erhållit och läst RUR i praktiken. 

Avslutningsvis är tid en viktig aspekt som inte har behandlats i studien utifrån valet av 

tvärsnittsdesign. Det kan ta lång tid för ny, frivillig redovisningsreglering att få 

genomslagskraft i svenska kommuner. Kommunala tjänstemän behöver sätta sig in 
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lagstiftningen för att kunna presentera ett beslutsunderlag för kommunfullmäktige. En 

annan anledning kan vara att kommuner som vill reservera medel till RUR inte har haft 

möjlighet på grund av negativt balanskravsresultat år 2010-2013. 

6.3 Studiens bidrag och implikationer 

Studien påvisar att nuvarande redovisningspraxis för RUR i svenska kommuner inte 

överensstämmer med redovisningsregleringens utformning. För att motverka denna 

utveckling bör RKR normera RUR genom att ta fram aktuella och utförliga 

rekommendationer. Mer specifikt finns det anledning för RKR att förklara och precisera 

hur en korrekt balanskravsutredning ska utformas för att redovisa enligt KRL samt uppnå 

en ökad harmonisering mellan kommuner. Samtidigt bör SKL se över idéskriften RUR i 

praktiken och korrigera felaktigheter. Vidare uppmanas de revisorer som anlitas för 

sakkunnigt biträde att granska redovisningen av RUR mer ingående i kommunernas 

årsredovisningar för 2015. Denna profession har en viktig uppgift för att institutionalisera 

redovisningsreglering (Collin et al., 2009) och det bör ligga i revisionsbyråernas 

egenintresse att inte förbise så pass bristande redovisning av RUR. Avslutningsvis kan 

frånvaron av rättsliga sanktioner vid bristande efterlevnad diskuteras, men denna fråga är 

av en helt annan dignitet. 

RUR har kritiserats för att inte vara förenlig med normala redovisningsprinciper (Moberg, 

2011) samt försvåra redovisningen och ekonomiskt beslutsfattande för politiker 

(ekonomichef 9). Dessutom har kommunpolitiker inga incitament till att reservera medel 

till RUR (ekonomichef 1). Därmed kan RUR:s ändamålsenlighet ifrågasättas (jfr Moberg, 

2011). Denna periodiseringsfond kanske inte överensstämmer med kommuners mål och 

strategier för att förvalta ekonomin i enlighet med god ekonomisk hushållning, med tanke 

på dess ljumma genomslagskraft i svenska kommuner. Samtidigt påvisar studien att 

ekonomicheferna har övergripande ansvar och därmed stor inverkan på redovisningen av 

RUR. Detta indikerar att KEF bör uppmuntras och spridas, för att på så vis möjliggöra 

diskussion samt utbyte av tankar och idéer om RUR mellan tjänstemän i olika kommuner. 

I slutänden är det dock en tjänsteman som upprättar redovisningen av RUR, varför 

bristande efterlevnad inte kan bortförklaras på felaktiga rekommendationer från SKL eller 

en annan ekonomichef. 

Studiens teoretiska bidrag är främst att finansiell styrka, politisk majoritet och 

revisionsbyrå kan förklara redovisningspraxis i politiskt styrda organisationer. IT har en 

bättre förklaringsgrad än PAT i fallet RUR (jfr Collin et al., 2009; Martí, Royo & Acerete, 

2012). I enlighet med IT påverkar normativa och härmande isomorfismer tillämpning och 

efterlevnad av RUR i svenska kommuner. Utifrån PAT ligger det i tjänstemännens/ 
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redovisningsexperternas egenintresse att tillämpa RUR på grund av ökad handlingsfrihet 

vid förändrade ekonomiska förutsättningar. 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Intressanta förslag till vidare forskning har väckts allteftersom studien fortlöpt. RUR är 

fortfarande ett nytt fenomen med kunskapsluckor att fylla. Eftersom RKR kommer att ge 

ut rekommendationer för RUR (normativa isomorfismer) blir det relevant att studera 

svenska kommuners efterlevnad av RUR i årsredovisningarna för 2015, både ur ett 

teoretiskt och ett empiriskt perspektiv. 

För att förbättra denna studies förklaringsmodeller samt öka det teoretiska bidraget inom 

kommunal redovisning bör en uppföljning av denna studie använda metodtriangulering 

vid datainsamlingen. Genom att kombinera en enkätundersökning, dokumentstudie och 

intervjuer (jfr Falkman & Tagesson, 2008) kan primärdata samlas in för att mäta de 

ytterligare förklaringsfaktorer som har diskuterats. En enkät till kommunernas 

ekonomichefer kan fånga upp tjänstemännens antal, utbildning, kompetens och 

engagemang samt kommunens tendenser att efterlikna större, närliggande kommuner vid 

osäkerhet om RUR. 

Sett till forskningsdesign är det ändamålsenligt att genomföra en panelundersökning för 

att fånga upp de tidsaspekter som utelämnades i denna studie. Genom att samla in data 

från flera år kan iakttagelser göras om fler kommuner har reserverat medel till RUR och 

lagstiftningen därmed fått större inverkan på redovisningspraxis. Dessutom är det 

relevant att jämföra kommuners efterlevnad av RUR över tid för att identifiera eventuella 

förbättringar eller försämringar.  

Då syftet med RUR är att utjämna skatteintäkter över en konjunkturcykel bör framtida 

studier undersöka hur väl RUR bidrar till att dämpa konjunktursvängningar i kommuner. 

I kombination med detta finns utrymme för studier som beskriver och förklarar 

disponering av medel från RUR. Möjligtvis kan det finnas incitament för kommuner att 

disponera medel från RUR vid förändrade ekonomiska förutsättningar, vilket inte 

nödvändigtvis innebär en lågkonjunktur för hela landet. En lockelse kan föreligga i att 

utnyttja reserven om något oförutsägbart händer i kommunen vilket därmed frångår 

lagstiftningens intentioner med RUR. 
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