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Sammanfattning 
 

Svenska kommunförbundet gav 1985 ut en lista på rekommenderade avskrivningstider på 

materiella anläggningstillgångar inom den kommunala sektorn. Denna lista ska bara ses som 

vägledning, men i många fall används dess avskrivningstider fullt ut.  

 

Sveriges kommuner skiljer sig i flera avseenden från privata företag. Den största skillnaden är 

att kommunerna i Sverige inte får gå med vinst eller drivas i vinstsyfte, vilket de privata 

företagen får göra. Kommunernas ställning finns reglerade i grundlagen och därför kan en 

kommun inte gå i konkurs. Eftersom det finns skillnader mellan kommuner och privata 

företag har de olika regelverk, vilket kommer att medföra att de behandlar till exempel 

avskrivningar på olika sätt. Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur väl 

lagstiftningarna samt rekommendationerna kring avskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar överensstämmer med hur avskrivningarna görs i kommunerna samt hur 

dessa speglar nyttjandeperioden.  

 

Vi har utformat hypoteser från den teorin vi har, som behandlar kommuner, kommunal 

verksamhet samt avskrivningar i kommuner och privata företag. Dessa hypoteser har vi lagt 

under tre olika kategorier som vi tror kommer att påverka överensstämmelsen mellan 

avskrivningstid och nyttjandeperiod. Dessa kategorier är kommunala, politiska och mänskliga 

faktorer.  

 

Vår undersökning genomfördes genom att vi kontaktade totalt 67 kommuner för att få svar på 

vår enkätundersökning. Här stötte vi på lite problem eftersom en stor del av kommunerna 

hade gått ihop och hade gemensam verksamhet för både räddningstjänst och reningsverk.  

 

Analysen visar indikationer på samband mellan de beroende variablerna och några oberoende 

förklarande variabler. Men detta resultat ska tas med försiktighet eftersom vi med säkerhet 

inte kan påvisa att resultatet stämmer. Detta kan bero på att vi har för lite respondenter och att 

dessa inte är normalfördelade. Vad vi med säkerhet kan påvisa är att avskrivningstiden inte 

speglar nyttjandeperioden och att det är många kommuner som använder sig av den inaktuella 

avskrivningslistan.  

 



 

Abstract 
 

In 1985 the Swedish Association of Local Authorities and Regions published a paper on 

recommended depreciation time on capital assets for the public sector. This paper should only 

be seen as guidance, but many municipals use it without any further investigations.  

 

Swedish municipals are not like private companies; one very distinguished difference is that 

they are not allowed to make any profit. The municipals in Sweden are regulated by the 

constitution law which means that they can not go bankrupt. The public and the private sector 

have different legislations that result in different ways on how they for example treat 

depreciations. The aim of this essay is to describe and explain the relationship between the 

useful life and depreciation. The aim is also to identify the adapting legislation and 

recommendations.   

 

We have designed our hypotheses based on the theory we have, about municipalities, 

municipal operations and depreciations. These hypotheses are used in three different kinds of 

categories which affect the correlation between depreciation and useful life. The categories 

used are municipal, political and human factors.  

 

The survey was conducted by contacting a total of 67 municipals. Since a large number of the 

municipals have merged together in a mutual organisation we encountered a small problem. 

Within the organisation they cooperate when it comes to emergency services and sewage 

treatment works.  

 

Our analysis indicates a relationship between the dependent variables and some independent 

variables. This result should be taken with caution since we can not prove that the result is 

correct. We can on the other hand with all certainty prove that the depreciation period does 

not reflect the useful life and that many municipalities use the outdated depreciation paper. 
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Kapitel 1: Inledning  

 

Inledningsvis ges en introduktion i ämnet kommunal redovisning. Vidare förs en diskussion, 

kring avskrivningar inom den kommunala sektorn, som resulterar i en problemformulering. 

Därefter klargörs syftet med uppsatsen. 

 

1.1 Problembakgrund 

Den kommunala verksamheten karaktäriseras av öppenhet och möjlighet till kontroll, vilket är 

en grundförutsättning för att det demokratiska systemet ska fungera (Brorström, Falkman, 

Haglund & Lagebro, 2000). Öppenhet medför att uppfattningar kan ändras och det leder i sin 

tur till att beslut tar lång tid att fatta (Brorström, Haglund & Solli, 2005). Möjligheten till 

kontroll inom den kommunala verksamheten fås genom den öppenhet som karaktäriserar 

kommuner och landsting, enligt Brorström et al. (2000).  

 

De privata och kommunala verksamheterna skiljer sig åt i flera avseenden (Brorström et al., 

2000). Brorström et al. (2000) menar att en av de mest betydande skillnaderna är att privata 

företag drivs i vinstsyfte, medan den kommunala verksamheten normalt inte får gå med vinst. 

Den kommunala verksamheten drivs istället i ett utvecklingssyfte. Enligt Brorström et al. 

(2000) är ytterligare en skillnad att kommunerna arbetar för medborgarna, till skillnad från de 

privata företagen, som tar hjälp av medborgarna för att uppnå en vinst. De privata företagen 

använder sig bland annat av sin vinst för att finansiera verksamheten, medan den kommunala 

verksamheten finansieras till största del av skatter och avgifter (ibid.).  

 

Kommuner, till skillnad från privata bolag, kan inte gå i konkurs. En kommun kan inte 

upphöra eller sluta att existera, eftersom kommuners ställning är reglerad i grundlagen 

(Brorström et al. 2000). Beskattningsrätten, som gäller inom den kommunala verksamheten, 

används som ett skydd. På samma sätt som beskattningsrätten skyddar den kommunala 

verksamheten, har staten ett ansvar att säkerhetsställa grundläggande samhällsservice för 

medborgarna (ibid.).  

 

Skillnaden mellan kommunal och privat verksamhet, vad gäller prissättning, är att 

kommunerna ska sätta priset efter självkostnadsprincipen (Brorström et al, 2000). Vilken 
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innebär att de eventuella avgifterna som tas ut för, till exempel, service inte får överstiga 

kommunens eller landstingets kostnader för att producera tjänsten (Brorström et al., 2005).  

 

Under hösten 1986 publicerades en rekommendation för finansiell redovisning och 

budgetering i kommuner och landsting (Brorström, 1997). Den nya rekommendationen 

medförde en övergång från en redovisningsmodell baserad på förmögenhetstänkande till en 

ekonomimodell med fokus på resultatredovisning. Denna övergång innebar även en såväl 

tankemässig som konkret övergång från betalningsflödesorienterad redovisning till 

redovisning på bokföringsmässiga grunder (ibid.). Under de senare årtiondena har därmed 

regleringen av kommunal redovisning i Sverige genomgått grundläggande förändringar 

(Falkman & Tagesson, 2008). Ett oberoende organ som har till uppgift att underlätta och 

utveckla god redovisningssed i kommuner och landsting bildades 1997. Detta oberoende 

organ kallas Rådet för kommunal redovisning (RKR). Ett år senare, den 1 januari 1998, blev 

Sveriges kommunala redovisning reglerad av lagstiftning. Lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning (KRL) behandlar hur redovisningen ska spegla den kommunala verksamheten. 

Regleringen kring kommunal redovisning har således gått från att tidigare varit frivillig till att 

nu vara helt reglerad av lagstiftning.  

 

RKR har även till uppgift att utforma rekommendationer i enlighet med KRL, som ska följas 

och tillämpas av alla kommuner. De grundläggande antagandena inom redovisning är att 

redovisningsrekommendationerna ska stödja och underlätta praxis (Bergevärn, Mellemvik & 

Olson, 1995). Dock kan rekommendationerna endast till en viss gräns reglera redovisningen, 

vilket medför att konsekvenserna och tillämpningen av rekommendationerna inte alltid blir 

som planerat (ibid.). 

 

Även lagstiftningen, kring kommunal redovisning, har haft begränsad påverkan på hur 

redovisningen sker i kommunerna (Falkman & Tagesson, 2008). Detta innebär att det finns 

brister i överensstämmelsen mellan rekommendationerna samt lagstiftningen och praxis. 

Rekommendationerna kan, som vi nämnt ovan, inte helt påverka redovisningen (Bergevärn et 

al., 1995). Detta kan bero på att det finns en tröghet när det gäller förändringar inom en 

organisation (Artsberg, 1992). Vi människor är för det mesta emot förändringar och vill göra 

saker på det sättet som vi alltid har gjort dem.  
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Eftersom det är du och jag som betalar för den kommunala verksamheten genom skatter och 

avgifter är det intressant för både dig och mig att veta huruvida den kommunala 

redovisningen utförs i enlighet med rekommendationerna och lagstiftningen. Sharp (1985) 

menar att det alltid finns politiskt skilda åsikter, om hur och på vad kommunerna fördelar de 

pengar, som de får genom skatter och andra avgifter. Därmed kommer troligtvis politiker att 

även påverka hur den kommunala redovisningen utförs. 

 

Politiker måste alltid ta hänsyn till väljarna och andra intressenter (Downs, 1957). Detta på 

grund av att politikerna på kort sikt vill göra intressenterna nöjda, vilket ökar deras chans att 

bli omvalda eller på lång sikt gynna den politiska karriären. Downs (1957) menar att valet av 

redovisningsmetod inom den kommunala sektorn påverkas av politikers opportunism. 

Politiker måste vara kapabla att genomföra förändringar på ett bra sätt annars möts de av 

motstånd från väljarna och kommer på kort sikt inte att bli omvalda. Enligt Brorström & 

Siverbo (2004) har politiker svårt att genomföra förändringar i organisationer och det kan 

bero på att en tröghet finns eller att de inte vet hur de ska genomföra förändringen på ett bra 

sätt. Detta kan vara en anledning till att utvecklingen av den kommunala verksamheten inte 

sker och att den kommunala redovisningen förblir som den alltid varit. 

 

Relationen mellan en politiker (agent) och en väljare (principal) kommer att påverka valet av 

redovisningsmetod och hur man använder metoden (Zimmerman, 1977). Denna problematik 

mellan en principal och en agent finns i alla organisationer, oavsett om de är privata eller 

offentliga. Zimmerman (1977) menar att detta problem uppstår när en principal delegerar 

arbete till en agent, eftersom båda parterna vill maximera sin egen nytta.  

 

Den problematik som uppstår genom relationen mellan en principal och en agent inom den 

kommunala sektorn och politikers benägenhet att agera för sitt eget intresses bästa leder 

vidare till frågan om behovet av kommunal externrevision. Cassel (2000) menar att den 

kommunala redovisningen och revisionen i Sverige inte fungerar som den bör och att det 

finns ett behov av oberoende kommunal revision som komplement till den interna revisionen. 

Skulle kravet på kommunal revision ändras så att kommunerna i framtiden måste genomföra 

externa revisioner kan det leda till en ökad säkerhet hos väljarna vad gäller deras skattepengar 

samt att de får en bekräftelse på att den kommunala redovisningen görs i enlighet med 

lagstiftning och rekommendationer.  
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Det är inte enbart övervakningen av kommunernas redovisning som måste beaktas. Det 

faktum att överensstämmelsen mellan lagstiftningen samt rekommendationerna och praxis är 

liten, beror inte bara på den lilla grad av övervakning som görs av de svenska kommunerna. 

Det finns flera faktorer som måste tas hänsyn till, bland annat hur organisationer generellt 

anpassar sig till och genomför förändringar. Hade det varit så att förändringar snabbt blir 

accepterade och det nya tillämpas omgående hade vi aldrig behövt diskutera huruvida den 

kommunala revisionen är bra eller bristfällig som den är nu. Inte heller hade vi behövt 

diskutera det faktum att övervakningen av den kommunala redovisningen borde ökas. 

 

Organisationer anpassar sig till sin institutionella omgivning och använder sig av 

redovisningssystem som andra organisationer i samma omgivning anser vara socialt och 

generellt accepterade (Carpenter & Feroz, 2001). Enligt DiMaggio och Powell (1983) finns 

det tre olika mekanismer som påverkar organisationerna att välja de metoder som är socialt 

och generellt accepterade av omgivningen. Dessa tre består av en tvingande, en härmande 

samt en normativ mekanism. DiMaggios och Powells tre mekanismer kan vara de faktorer 

som påverkar den brist på drivkraft att ändra sin redovisningsmetod inom kommuner. 

Generaliseras detta fenomen på Sveriges alla kommuner kan man snabbt upptäcka ett problem 

som innebär att så länge ingen kommun agerar som vägvisare kommer den kommunala 

redovisningen inte att förändras. 

 

Hade övervakningen varit mer omfattande kanske lagstiftningen och rekommendationerna 

tillämpats mer. Hade inte förändringar varit så svåra att genomföra hade inte övervakningen 

av kommunerna behövt ökas, eftersom lagstiftningen och rekommendationerna då 

förmodligen överensstämt bättre med hur redovisningen fungerar i kommunerna. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) kan tillgångar klassificeras antingen som 

anläggnings- eller omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda 

för stadigvarande bruk eller innehav i verksamheten (ibid.). Vidare definierar ÅRL 

omsättningstillgångar som tillgångar som inte uppnår kravet att klassificeras som 

anläggningstillgång.  
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Anläggningstillgångar kan delas in i materiella, immateriella samt finansiella 

anläggningstillgångar (ÅRL). För att en tillgång ska klassificeras som en anläggningstillgång 

måste den enligt Davidsson et al. (2000) ha en nyttjandeperiod som är längre än 3 år. Rådet 

för kommunal redovisnings rekommendation 11.1 (2006) definierar en materiell 

anläggningstillgång som en fysisk tillgång som är avsedd för ett stadigvarande bruk eller 

innehav.  

 

De materiella anläggningstillgångar som ett företag eller en kommun innehar kan påverka 

verksamhetens resultat på olika sätt. Tillgångarna kan antingen kostnadsföras direkt i 

resultaträkningen eller aktiveras som en tillgång i balansräkningen. Enligt Artsberg (2005) 

innebär kostnadsföring att man bokför hela utgiften direkt som en kostnad i resultaträkningen. 

Att aktivera en tillgång i balansräkningen innebär att man istället väljer att göra upp en 

avskrivningsplan och fördelar tillgångens värde över dess nyttjandeperiod (ibid.).  

 

Enligt Davidsson et al. (2000) ska en kommun inte direkt kostnadsföra utgifter som är 

avsedda för tillgången. Det är viktigt att alla kommunerna följer detta för att det ska finnas 

möjlighet till jämförelse mellan kommunerna. Skillnader kan dock fortfarande förekomma i 

hur avskrivningarna inom den kommunala verksamheten görs (ibid.). 

 

Avskrivning är ett sätt att få värdet på anläggningstillgången att spridas ut över tillgångens 

nyttjandeperiod (Stark, 1994). Eftersom avskrivningar ska spegla tillgångens värdeminskning 

och att det är tillgångens totala värde som ska fördelas på nyttjandeperioden är 

tillgångsvärdering och avskrivningar i många fall nära sammankopplade (Stark, 1994). 

 

När man gör avskrivningar får man enligt Stark (1994) och Stalebrink (2007) ta ett beslut om 

hur länge man kommer att ha ekonomisk nytta av tillgången och hur lång nyttjandeperiod 

tillgången kommer att ha. Därefter ska man bestämma vilken avskrivningsmetod som man 

kommer att använda sig av, linjär-, degressiv- eller progressiv avskrivning (Stark, 1994; 

Stalebrink, 2007).  

 

Kostnaden för anläggningstillgångar, det vill säga kapitalkostnaden, består av avskrivningar 

och räntekostnader (Yard, 2004). Varje enskild tillgång, eller i varje fall varje tillgångsklass, 

värderas individuellt varje år. Enligt Yard (2004) är den vanligaste avskrivningsmetoden, inte 

bara inom den offentliga sektorn, utan även inom den privata, den nominella linjära 
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avskrivningsmetoden. Metoden innebär att man använder en rak avskrivning av 

anskaffningsvärdet för anläggningstillgången under den uppskattade ekonomiska livslängden. 

Yard (2004) menar att anledningen till att den metoden för avskrivning är den vanligaste 

mycket beror på att den är enkel och lätt att använda. 

 

Rekommendation 11.1 (2006), som är utformad av RKR, behandlar materiella 

anläggningstillgångar samt hur avskrivningar av dessa ska göras. Rekommendationen bygger 

på KRL, som behandlar materiella anläggningstillgångar i 6:e kapitlet. Rekommendation 11.1 

(2006) säger att materiella anläggningstillgångar med en begränsad nyttjandeperiod ska 

skrivas av över den beräknade nyttjandeperioden. KRL förespråkar inte att någon speciell 

avskrivningsmetod ska användas. Rekommendation 11.1 (2006) säger dock att den valda 

metoden för avskrivningar av materiella anläggningstillgångar ska spegla hur tillgångens 

värde förbrukas. 

 

Svenska kommunförbundet (1985) har lagt fram ett förslag gällande avskrivningstider för 

bland annat materiella anläggningstillgångar. Förslaget lades fram långt innan lagen om 

kommunal redovisning stiftades, vilket kan leda till att kommunerna har svårt att anpassa sig 

till lagen och följa den eftersom de gjort på ett specifikt sätt i flera år tidigare. Gamla vanor 

kan vara svåra att bryta, vilket lätt kan leda till att man fortsätter att hantera vissa situationer 

på samma sätt som man alltid gjort. Förslaget lades fram för att handleda den kommunala 

redovisningen vad gäller avskrivningar. I förslaget presenteras olika kommunala 

anläggningstillgångar samt dessa tillgångars maximala avskrivningstider. Förslaget säger att 

avskrivningstiderna som presenteras enbart ska användas som vägledning och att lokala 

bedömningar av de olika anläggningstillgångarna ska göras. Detta innebär alltså att alla 

materiella anläggningstillgångar som innehas av en kommun ska prövas enskilt och därefter 

ska en nyttjandeperiod fastställas för respektive tillgång. 

 

Problematiken med detta förslag från Svenska kommunförbundet (1985) är att 

avskrivningslistan ur ett kommunalt perspektiv kan betraktas som gällande istället för 

lagstiftningen och Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 11.1 (2006). Detta kan 

förklaras med att en institutionell tröghet uppstår, det vill säga att förändringar är svåra att 

genomföra och att man fortsätter att agera som man tidigare gjort (Artsberg, 1992).  
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Förslaget som togs fram kan leda till att avskrivningstiderna som är presenterade i förslaget 

tillämpas utan vidare granskning av de materiella anläggningstillgångarna. Detta skulle 

således medföra att avskrivningstiden inte återger förbrukningen på ett rättvisande sätt i 

redovisningen. 

 

Som det i problembakgrunden nämndes har det visat sig att överensstämmelsen mellan 

rekommendationer kring redovisning och praxis inom den kommunala sektorn är bristfällig 

(Falkman & Tagesson, 2008). Detta konstaterande tillsammans med övrig problemdiskussion  

leder fram till frågan om hur avskrivningar av materiella anläggningstillgångar sker inom den 

kommunala sektorn. Frågan blir mer betydelsefull i och med att Sveriges kommuner 

tillsammans har materiella anläggningstillgångar värda 271,8 miljarder kronor (Kommunernas 

resultat 2007 – Preliminära uppgifter från kommunernas resultat- och balansräkning). Detta 

motsvarar ungefär 50 procent av de enskilda kommunernas balansomslutningar (ibid.).  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen ovan har vi kommit fram till följande problemformulering: 

 

Hur väl speglar avskrivningstiden nyttjandeperioden av materiella anläggningstillgångar 

inom den kommunala sektorn? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur väl lagstiftningen samt 

rekommendationerna kring avskrivningar av materiella anläggningstillgångar överensstämmer 

med hur avskrivningarna görs i kommunerna samt hur dessa speglar nyttjandeperioden. 



 

 13 

Kapitel 2: Uppsatsen metod 

 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens metod. Den vetenskapliga utgångspunkten samt valet av de 

teorier som ligger till grund för uppsatsen diskuteras. Uppsatsen bygger på en deduktiv 

ansats och ett eklektiskt tillvägagångssätt kommer att tillämpas, då vi använder flera olika 

källor för att undersöka och förklara ett och samma fenomen. 

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Syftet med uppsatsen är att förklara hur väl lagstiftningen och rekommendationerna kring 

avskrivningar av materiella anläggningstillgångar stämmer överens med hur avskrivningarna 

faktiskt görs i kommunerna. Studien kommer att bygga på ett antal variabler som ligger till 

grund för en undersökning av dels avskrivningstiden och dels av nyttjandeperioden. 

 

På grund av den mängd tidigare studier det finns inom området, kommer vi först att samla in 

teori och därefter empiri. Vi kommer därför att använda oss av en deduktiv ansats, som enligt 

Jacobsen (2002), innebär att man utgår från teorin och sedan samlar in empiri utifrån den teori 

man har. Det innebär att vi inte kommer att skapa en helt ny teori utan förklara ett empiriskt 

fenomen med hjälp av den befintliga teorin.  

 

Jacobsen (2002) menar att arbeta deduktivt inte bara behöver betyda att man utreder ett 

fenomen, utan man kan även utveckla redan befintlig teori. Eftersom vi inte kan påverka den 

empiri vi samlar in, kan vi inte heller i förväg veta om den teori som vi använder oss av är 

tillräcklig. Detta innebär att vi med hjälp av empirin kan komma att utveckla den befintliga 

teorin ytterligare.  

 

Uppsatsen bygger som sagt på en deduktiv ansats, det vill säga att den bygger på befintlig 

teori inom det aktuella området som sedan testas (Jacobsen, 2002). Motsatsen till en deduktiv 

ansats är induktiv ansats. Enligt Jacobsen (2002) är syftet med den induktiva, till skillnad från 

den deduktiva, att skapa ny teori. Skillnaden innebär, enligt Jacobsen (2002), således att den 

deduktiva ansatsen utgår ifrån teorin för att sedan skapa empirin, medan den induktiva 

ansatsen utgår ifrån empirin för att sedan skapa teorin.  
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När man använder sig av deduktiv ansats finns risken att man endast letar efter information 

som stödjer de förväntningar eller fördomar man har när man inledde undersökningen enligt 

Jacobsen (2002). En annan kritik till den deduktiva ansatsen som Jacobsen (2002) tar upp är 

att det finns en risk att man missar den viktigaste informationen eftersom man utgår från sina 

förväntningar. Då vi är tre stycken som skriver uppsatsen tillsammans innebär det att vi har 

olika förväntningar och fördomar, vilket kommer att reducera risken att den information som 

vi samlar in blir färgad av våra egna förväntningar och fördomar. Även det faktum att vi redan 

från början av arbetet har kunskap om riskerna kring den deduktiva ansatsen gör att vi redan i 

ett tidigt stadium kan försöka förhindra att den insamlade datan blir påverkad. 

 

Att enbart använda sig av en enda stor teori för att förklara ett fenomen anses av Dunning 

(2001) inte vara att vara tillräckligt för att det ska bli en bra undersökning. Dunning (2001) 

menar istället att man ska arbeta eklektisk, vilket innebär att man använder flera teorier för att 

studera ett fenomen och därmed ökar tillfredställelsegraden. Att arbeta eklektiskt innebär 

dock inte att man ska använda alla teorier som finns tillgängliga, utan det räcker att använda 

sig av så många teorier som är nödvändiga för att undersökningen och vidare resultatet ska bli 

bra (ibid.). Eftersom vårt fokus ligger på att förklara ett fenomen kommer vi att använda oss 

av flera teorier och det eklektiska arbetssättet stödjer detta. 

 

2.2 Val av teori 

Den deduktiva ansatsen bygger på att man börjar med att samla in teori (Jacobsen, 2002). Vår 

teori kommer huvudsakligen att bestå av teorier som hjälper till att förklara de olika 

redovisningsvalen, som görs inom den kommunala verksamheten.  

 

De teorier som vi valt att använda oss av, för att sedan formulera hypoteser utifrån, kan delas 

upp i två kategorier. I den ena kategorin finns ekonomiska teorier, medan den andra kategorin 

innehåller systemorienterade teorier. 

 

En av de teorier som kan klassificeras som ekonomisk är positiv redovisningsteori (PAT), 

som är en teori som förklarar vad som påverkar och avgör valet av redovisningsmetod. PAT 

bygger på agentteorin, som innebär att relationen mellan en principal och en agent påverkar 

valet och användningen av redovisningsmetod (Zimmerman, 1977). PAT har till största del 
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endast använts till att studera börsnoterade bolag, men bland annat Zimmerman (1977) samt 

Falkman och Tagesson (2008) har använt sig av PAT för att förklara redovisningsval inom 

den kommunala sektorn. 

 

Under kategorin med de ekonomiska teorierna kommer vi även att ta upp politisk övervakning 

och revision. Cassel (2000) menar att övervakningen av de kommunala verksamheterna i 

Sverige inte är tillräcklig och att den borde förbättras. En stor skillnad mellan kommunal och 

privat redovisning är kravet på revision (ibid.). Privata företag måste underkasta sig en 

oberoende externrevision medan kommunala bolag inte behöver detta. Revisionen av till 

exempel kommunal verksamhet sker genom en internrevision. Cassel (2000) menar att detta 

kan ha en negativ påverkan på anpassningen av kommunal redovisning, det vill säga 

överensstämmelsen mellan lagstiftningen samt rekommendationer och hur redovisningen 

görs. 

 

Vi kommer även under denna kategori att ta upp politikers önskan om att maximera sin egen 

nytta. Downs (1957) menar att politiker är opportunistiska, men måste dock ta hänsyn till 

väljarna för att kunna nyttomaximera. 

 

En systemorienterad teori som, även den, ger en förklaring till de olika redovisningsvalen är 

institutionell teori (IT). IT förespråkar att organisationer anpassar sig till sin institutionella 

omgivning och använder sig av redovisningssystem som andra organisationer i samma 

omgivning anser vara socialt och generellt accepterade (Carpenter & Feroz, 2001). 

 

I den institutionella teorin finns även institutionell tröghet. Ett syfte med att använda ett 

institutionellt perspektiv för att förklara vad som påverkar och avgör valen kring 

redovisningssystem är att olika handlingsmönster har en viss tröghet, det vill säga en 

institutionell tröghet (Artsberg, 1992). Detta innebär enligt Artsberg (1992) att förändringar 

möts av motstånd och därför tar tid att genomföra. En institutionell förändring är enligt 

Brorström (2002) viktigt när försämring av organisationen och dess aktiviteter blir märkbara. 

Brorström (2002) menar också att den institutionella ordningen kan vara en medveten aktion 

från de inblandade, vilket leder till att förändringar inte blir accepterade av dessa. 

 

I kategorin med systemorienterade teorier finns även legitimitetsteorin. Legitimitet är, enligt 

Ljungdahl (1999) nära knuten till värderingar och normer. Karlsson (1991) anser, även hon, 
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att legitimitet handlar om hur omgivningen ser på företaget och hur de värderar företaget. Det 

innebär, enligt Karlsson (1991), att dessa värderingar är kopplade till vad som omgivningen 

anser är rätt eller fel. Eftersom legitimitet är kopplat till vad omgivningen anser vara rätt och 

fel hävdar Ljungdahl (1999) att legitimitet därför påverkar hur ett företag agerar i olika 

situationer och hur de gör sina redovisningsval.  

 

Eftersom vi valt att dela upp teorin utifrån två kategorier, har vi blivit tvungna att välja bort 

vissa teorier. Vi har bland annat valt bort den resursbaserade teorin. Anledningen är att vi 

anser att denna teori varken går att placera tillsammans med PAT eller IT. Vi anser att den 

inte heller är tillräckligt väsentlig för eller applicerbar på den kommunala verksamheten, då 

den, enligt Grant (2008), är mer inriktad mot de privata verksamheterna och dess 

konkurrensfördelar på marknaden. Den kommunala verksamheten utsätts inte för konkurrens 

på samma sätt, vilket bidrar till att vi inte valt att använda oss av denna teori.  

 

Ytterligare en teori som vi valt att inte använda oss av är intressentteorin. Anledningen till 

detta är att vi istället valde att använda oss av legitimitetsteorin. Dessa två teorier är lika, då 

båda behandlar ett företags intressenter (Ljungdahl, 1999). Vi anser dock att legitimitetsteorin 

är bättre, då denna även tar upp olika strategier för hur företag kan legitimera sig gentemot 

intressenter (ibid.).  

 



 

 17 

Kapitel 3: Teori 

 
Kapitlet börjar med en introduktionsmodell kring de hypoteser som formulerats. Vidare 

kommer den teori som vi valt att använda oss av att presenteras. Därefter formuleras 

hypoteser, som senare i uppsatsen kommer att undersökas samt förkastas eller inte förkastas. 

 

3.1 Hypotesutformning 

Bild 1. Hypotesmodell 

3.1.1 Förklaring av hypotesmodellen  

Modellen ovan är utgångspunkt för den teori som vidare presenteras i detta kapitel. Modellen 

visar på tre huvudområden som vi anser är viktiga faktorer som påverkar avskrivningar inom 

den kommunala verksamheten och hur dessa speglar tillgångarnas nyttjandeperiod.  

KOMMUNALA FAKTORER: 

storlek 

geografi 

ekonomi 

skattekraft 

skattebas 

skattesats 

skatt- eller avgiftsfinansierad verksamhet 

statsbidrag 

POLITISKA FAKTORER: 

politisk majoritet 

politisk konkurrens 

MÄNSKLIGA FAKTORER: 

övervakning 

revisionsbyråer 

Påverkar de kommunala 
avskrivningar 
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3.2 Kommunala faktorer 

 

3.2.1 Storlek 

Zimmerman (1977) menar att det finns ett agentproblem inom alla organisationer, som 

uppstår till följd av att en principal delegerar arbete till en agent och att båda dessa parter vill 

maximera sin egen nytta. Ju större företaget eller kommunen är desto större blir 

agentproblemet (Copley & Doucet, 1993). För att motverka detta problem krävs det enligt 

Zimmerman (1977) att agenten övervakas.  

 

Kommuner samt företag inom kommuner har krav på sig både från ledningar och från andra 

intressenter (Karlsson, 1991). Antar man att större kommuner har fler intressenter än vad 

mindre kommuner har och vidare högre krav på sig kan man även anta att större kommuner 

utsätts för mer övervakning än mindre kommuner. Men vidare kan man fråga sig om det 

faktum att övervakningen är stor på större kommunala verksamheter leder till en 

överensstämmelse mellan lagstiftningen samt rekommendationerna och hur avskrivningarna 

görs, eller om det leder till en mörkläggning av hur verksamheten verkligen sköts. 

 

Hypotes 1:  Det finns ett positivt samband mellan storleken på en kommun och hur väl 

avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden.  

 

3.2.2 Geografi 

Var en kommun är belägen i landet både påverkar och har stor betydelse för dess karaktär och 

identitet (Strömbom, 2003). Enligt Strömbom (2003) påverkas en kommuns identitet av 

diverse bakomliggande faktorer, såsom geografiska, etniska och historiska förhållanden. Med 

geografiska förhållanden menas, som nämnts ovan, var kommunen är belägen och dess 

omgivning. Det etniska förhållandet innebär att grupper av människor bildas beroende på till 

exempel deras tillhörighet till en viss religion. Det sista förhållandet, det historiska, innebär 

att en identitet växer fram ur det som skett tidigare. Strömbom (2003) menar att tidigare 

händelser, oavsett om de är positiva eller negativa, skapar en relation mellan människor och 

binder samman dessa för alltid. Dessa tre förhållanden måste beaktas, då de kan vara en 
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förklarande faktor till hur en kommunal verksamhet bedrivs samt vidare hur de kommunala 

avskrivningarna görs.  

 

De geografiska faktorerna som en kommun påverkas av inverkar inte bara på dess identitet. 

(Arena för tillväxt, 2006). Geografin påverkar även befolkningstillväxten eller 

befolkningsminskningen i en kommun. Till exempel är befolkningstillväxten mindre i 

norrland än i tätbebyggda områden. Detta kan bland annat bero på att tendensen till utflyttning 

är större i norrland (ibid.).  

 

Man kan anta att graden av övervakning av de kommunala verksamheterna i landet varierar 

beroende på var i landet det är. En kommun i norrland har antagligen färre intressenter att ta 

hänsyn till än vad till exempel Göteborgs kommun har. En kommuns geografiska läge samt 

antalet intressenter som en kommunal verksamhet, har kan antas påverka graden av 

övervakning och detta kan i sin tur påverka huruvida de kommunala avskrivningarna av 

materiella anläggningstillgångar görs. 

 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan en kommuns geografiska läge och hur väl 

avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 

3.2.3 Ekonomi 

Enligt Brorström et al. (2000) ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning. Brorström et 

al. (2000) menar att det i den gällande kommunallagen inte definieras vad god ekonomisk 

hushållning är. I kommunallagen finns dock ett krav på balans i budgeten som kopplas till 

resultaträkningen. Detta balanskrav innebär att budgeteringen varje år ska göras så att 

intäkterna överstiger kostnaderna. Brorström et al. (2000) menar att detta krav infördes för att 

förhindra urgröpningen av kommunernas kapital. Balanskravet ses dock som en miniminivå 

på kort sikt och som en del i den goda ekonomiska hushållningen (ibid.). 

 

Stalebrink och Sacco (2003) menar att det är viktigt för kommuner att få ekonomin att 

uppfattas som positiv ur invånarnas perspektiv. Det är därmed viktigt att invånarna i en 

kommun uppfattar kommunen som legitim (Karlsson, 1991), eftersom invånarna är väldigt 

viktiga för politikerna och deras framtida karriärer (Downs, 1957). Visar en kommun upp ett 

dåligt resultat kan detta få dess invånare att reagera. Invånarna kan då anse att kommunen inte 

använder de skattemedel och bidrag som de får på ett effektivt sätt. Skulle det vara tvärtom, 
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att kommunen visar upp ett väldigt bra resultat, kan invånarna tycka att de skattemedel och 

bidrag som kommunen får inte behövs eller kan sänkas (ibid.). Enligt Cassel (2000) borde en 

dålig ekonomi vara ett incitament för att öka övervakningen av den kommunala 

redovisningen, för att på så sätt hitta de fel som finns och kunna åtgärda dem. Eftersom det är 

invånarnas pengar som finansierar mycket av de kommunala verksamheterna, både i form av 

skatter och i form av avgifter, borde incitamentet att övervaka den kommunala ekonomin öka. 

Invånarna borde därmed vara mer intresserade av vad deras pengar används till.  

 

Det är, som nämnts ovan, viktigt för politiker att den kommunala ekonomin uppfattas som 

positiv av invånarna för att dessa inte ska reagera (Stalebrink och Sacco, 2003). Detta kan 

medföra att politikerna vill påverka ekonomin, för att få kommunen att anses vara legitim. 

Enligt Suchman (1995) är inte legitimitet enbart en sak, utan det finns tre former av 

legitimitet: pragmatisk, moralisk och kognitiv. Den pragmatiska är baserad på omgivningens 

egenintresse, den moraliska är baserad på det som är godkänt och det som är rätt eller fel och 

till sist är den kognitiva baserad på förståelse och antaganden (Suchman, 1995). Grunden i 

legitimitetsteorin är att det finns ett samband mellan folket och de företag eller kommuner 

som finns (Magness, 2006). Legitimitetsteorin pekar även på olika strategier som en 

organisation kan ha, för att bli mer legitima (Ljungdahl, 1999).  

 

Avskrivningar och vidare avskrivningsmetoder påverkar direkt ekonomin. Det kan antas att 

en kommun med dålig ekonomi väljer att skriva av sina tillgångar på en längre tid för att inte 

dra ner årets resultat och vidare kan det antas att en kommun med en bättre ekonomi väljer att 

skriva av sina tillgångar snabbare för att inte visa ett för bra resultat. Om dessa två alternativ 

tillämpas av politikerna skulle det leda till att avskrivningstiden inte speglar nyttjandeperioden 

för materiella anläggningstillgångar. Man kan då anta att kommunen beroende på dess 

ekonomiska status, använder sig av olika avskrivningstider för att påverka resultatet. Det vill 

säga att de väljer att skriva av sina materiella anläggningstillgångar över en längre tid om de 

vill sänka sitt resultat och tvärtom. Detta leder följaktligen till att de kommunala 

avskrivningarna av materiella anläggningstillgångar inte speglar nyttjandeperioden.  

 

Hypotes 3:  Det finns ett samband mellan en kommuns ekonomi och hur väl 

avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 
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3.2.4 Skattekraft 

Den totala kommunalskatten varierar mellan de olika kommunerna i Sverige (Brorström et al., 

2005). En förklarande faktor kan vara att antalet beskattningsbara medborgare i kommunerna 

varierar. Däremot har vi i Sverige ett utjämningssystem som baseras på kommunernas 

skattekraft (Brorström et al., 2005). Enligt Brorström et al. (2005) innebär utjämningssystemet 

att kommuner med en låg skattekraft får bidrag av staten, medan kommuner med en hög 

skattekraft får betala avgifter till staten. De verksamheter som finansieras genom 

kommunalskatten är bland annat utbildning, fritid och kultur, infrastruktur, hälsa och sjukvård 

samt social verksamhet (Brorström et al., 2005).  

 

Skattekraften påverkar en kommuns ekonomiska status. Politiker kan, på grund av 

skattekraftens nivå, anpassa avskrivningarna av de materiella anläggningstillgångarna för att 

påverka resultatet i den riktning de önskar. 

 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan en kommun med låg skattekraft och hur 

väl avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 

 

3.2.5 Skattebas 

Det är inte bara invånarantalet i kommunerna som påverkar skatten. Även vår inkomst ligger 

till grund för hur stor kommunalskatt vi kommer att betala. Då alla människor har olika stora 

inkomster kommer även skatten att skilja sig från individ till individ. De som tjänar mer 

kommer därmed att betala mer skatt. De som har högre inkomst kommer därför att vilja veta 

mer om vad som händer i kommunen samt var deras skattepengar tar vägen (Ward, Elder & 

Kattelus, 1994). 

 

Skattebasen, precis som skattekraften, påverkar en kommuns ekonomiska status. Återigen kan 

politiker, på grund av skattebasens nivå, anpassa avskrivningarna av de materiella 

anläggningstillgångarna för att påverka resultat i den riktning de önskar.  

 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan en kommun med låg skattebas och hur väl 

avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 
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3.2.6 Skattesats 

Downs (1957) menar att skattesatsen är en indikation på det politiska engagemanget och 

vidare politikers förmåga att styra och förvalta kommunens resurser. Vidare menar Downs 

(1957) att politiker som vill bli omvalda måste visa invånarna i kommunen att skattesatsen 

ligger på en bra nivå. Ju högre skattesatsen är, desto viktigare är det för politikerna att lyckas 

övertyga invånarna att skattesatsen ligger till grund för en hög service (Ward et. al., 1994). 

Därmed visar politikerna även att det inte handlar om ett fel vad gäller användandet av 

kommunens resurser (ibid.). 

 

Zimmerman (1977) menar att politikerna har möjligheten att påverka invånarnas inkomster 

genom att ändra nivån på skattesatsen. Detta medför att politiker ofta är utsatta för hård 

granskning av invånarna samt andra intressenter. Eftersom invånarna i en kommun kan antas 

vara nyttomaximerande, kan det även antas att granskningen av kommunen och vidare 

användningen av skattemedlen ökar i takt med att skattenivån stiger (Ward et. al., 1994). Då 

de som betalar mycket skatt, vill veta mer om hur kommunen beslutar i olika frågor, kommer 

de att vara mer aktiva under valet av politiker till kommunen (Verba, Schlozman, Brady & 

Nie, 1993). 

 

Om politikerna i en kommun höjer skattesatsen, skulle övervakningen av kommunen 

troligtvis att öka. Människorna som tvingas att betala den höjda skatten kommer förmodligen 

att reagera och vilja veta hur deras skattepengar spenderas. Detta skulle antagligen leda till att 

kommunens avskrivningstider för materiella anläggningstillgångarna skulle spegla 

nyttjandeperioden. 

 

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan en kommun med låg skattesats och hur väl 

avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 

 

3.2.7 Skatt- och avgiftsfinansierad verksamhet 

Kommuner tar in skatter och andra avgifter för att finansiera den löpande verksamheten samt 

för att kunna genomföra investeringar (Brorström et al., 2000). Det kan även vara så att 

kommunerna blir tvungna att låna för att kunna finansiera vissa aktiviteter, men Brorström et 

al. (2000) menar att detta kan motverkas genom att skattesatsen och avgiftsnivån sätts i 

relation till den kommunala verksamhetens behov. Enligt Tagesson (2007) ansvarar 
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kommunerna i landet för många olika aktiviteter, till exempel infrastruktur, skolor och 

äldrevårdsomsorgen. De aktiviteter som kommunen tillhandahåller och ansvarar för, 

finansieras genom antingen skatter, avgifter eller bidrag från staten (ibid.). Kommunerna 

ansvarar alltså för många av de aktiviteter som vi invånare är beroende av och inte kan vara 

utan, till exempel kommunal infrastruktur och skolverksamheter. Dessa aktiviteter finansieras 

till stor del genom de skatter och avgifter som vi invånare betalar. Eftersom vi betalar skatt 

och avgifter för att bland annat få framkomliga vägar och för att få gå i skolan, vill vi att dessa 

verksamheter sköts som de ska oavsett om det finansieras genom skatter eller genom avgifter. 

Broström et al. (2005) menar att skillnaden mellan avgifter och skatter är att avgifter är 

avsedda för speciella ändamål. Skatter däremot baseras på en bestämd skattebas som oftast 

inte har någon koppling alls till de ändamål som skatterna är avsedda att finansiera. Den stora 

skillnaden blir alltså att avgifter, till skillnad från skatter, är avsedda för ett specifikt ändamål. 

Detta gör att det blir ännu viktigare för oss invånare att se att de avgifter som vi betalar 

verkligen kommer till nytta.  

 

Problemet med kommunal redovisning, enligt Brorström et. al. (2000), är att det ofta inte 

finns någon koppling mellan intäkter och kostnader. Detta innebär att matchning av intäkter 

och kostnader ofta inte är möjligt inom de kommunala verksamheterna, eftersom det är svårt 

att hitta klara kopplingar mellan dessa. Brorström et. al. (2000) menar däremot att man kan 

utnyttja tidsmatchning istället, vilket innebär att alla kostnader som är hänförliga till en viss 

period matchas mot periodens intäkter. 

 

Tagesson (2007) menar, som tidigare nämnts, att de kommunala verksamheterna och dessa 

aktiviteter finansieras antingen genom skatter, avgifter eller bidrag. Skatteintäkter är ofta 

svåra att hänföra till specifika kostnader, medan avgifter och bidrag är lättare att matcha med 

speciella kostnader.   

 
Brorström et al. (2005) menar att avgifter inom den kommunala verksamheten spelar stor roll. 

Några verksamheter inom kommunerna finansieras nästan helt av avgifter, till exempel 

vattenförsörjning samt avlopps- och avfallshantering (ibid.). Vidare menar Brorström et al. 

(2005) att graden av finansiering genom avgifter skiljer sig både mellan kommuner och 

mellan olika kommunala verksamheter. Exempelvis är avgiftsfinansieringen lägre inom den 

sociala verksamheten än inom den tekniska (ibid.). 
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Det faktum att de kommunala verksamheterna kan finansieras både genom skatter och genom 

avgifter leder fram till frågan om hur detta påverkar överensstämmelsen mellan lagstiftningen 

samt rekommendationerna och hur avskrivningarna görs. Man kan anta att det finns en 

skillnad i hur avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs beroende på om det är en 

skatt- eller avgiftsfinansierad kommunal verksamhet. 

 

Hypotes 7: Hur en kommunal verksamhet finansieras påverkar hur väl avskrivningstiden 

speglar nyttjandeperioden. 

 

3.2.8 Statsbidrag 

Kommunerna i Sverige får statsbidrag från staten (Häggroth & Peterson, 2002). Dessa 

statsbidrag betalas ut till kommunerna för att finansiera olika uppdrag. Enligt Häggroth och 

Peterson (2002) finns det två sorters bidrag som en kommun kan få av staten, generella och 

specialdestinerade. De generella bidragen baseras på bland annat bidrags- och 

utjämningssystem. De specialdestinerade statsbidragen är, enligt Häggroth och Peterson 

(2002), bidrag som är ämnade för något förutbestämt, som till exempel bidrag för 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

 

Man kan anta att storleken på en kommuns statliga bidrag påverkar graden av övervakning av 

kommunen. Skulle statsbidragen öka, borde även övervakningen öka och vidare skulle de 

kommunala avskrivningarna anpassas efter de materiella anläggningstillgångarnas 

nyttjandeperioder. 

 

Hypotes 8: Det finns ett positivt samband mellan en kommuns nivå av statsbidrag och hur 

väl avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 
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3.3 Politiska faktorer 

 

3.3.1 Politisk majoritet 

Eftersom medborgarna är väldigt betydelsefulla i en kommun är det viktigt för politikerna 

som styr kommunen att lyssna på invånarnas åsikter i olika frågor. Invånarna kommer att ha 

krav som de vill ha uppfyllda för att de ska trivas och bo kvar i kommunen. Dessa krav är det 

viktigt att politiker i kommunen lyssnar på och tar hänsyn till, eftersom det påverkar hur 

omgivningen värderar kommunen (Karlsson, 1991). Eftersom politikerna i en kommun vill bli 

omvalda, måste de, enligt Downs (1957), ta hänsyn till invånarna. Det är därför viktigt för 

politikerna att invånarna och väljarna har förtroende för dem (Zimmerman, 1977). Enligt 

Karlsson (1991) är förtroende och legitimitet det som anses vara rätt och det som stämmer 

bäst överens med de värderingar som man har för tillfället.  

 

Legitimitet är något som ledare strävar efter på grund av att det, enligt Karlsson (1991), kan 

öka möjligheten att stabilisera ett maktförhållande. Legitimitet krävs inom ledande positioner 

för att ledarna ska få möjlighet att agera på ett fritt sätt. Inom politiken strävar politikerna, 

enligt Karlsson (1991), efter möjligheten att vara ledare så länge som möjligt och därmed 

måste de ta hänsyn till den legitimitet som krävs för att stabilisera deras maktförhållande. 

Zimmerman (1977) menar att olika partier har olika mål som de strävar efter att uppnå, vilka 

kan påverkas av deras önskan om att bli omvalda. 

 

Man kan anta att de olika partiernas mål, påverkas av de olika partiernas politiska majoritet. 

Det kan vara så att målen och vidare hur partierna agerar på den politiska marknaden påverkas 

av väljarnas intressen och den önskan politikerna har att bli valda eller omvalda. Enligt Baber 

(1990) möts politiker av ständig konkurrens, vilket leder till ett ökat behov av politisk 

majoritet. Vidare kan man då anta att konkurrensen påverkar hur de olika partierna agerar på 

den politiska marknaden för att anses legitima och därigenom få politisk majoritet. 

 

Hypotes 9: Det finns ett negativt samband mellan politisk majoritet i en kommun och hur 

väl avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 
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3.3.2 Politisk konkurrens 

Baber (1990) menar, som nämnts ovan, att politiker möts av ständig konkurrens. En 

betydande orsak, till denna konkurrens, är att de måste genomgå ständiga kamper om väljarna 

och kontinuerliga folkomröstningar. Även om dessa folkomröstningar endast sker var fjärde 

år, är de trots allt viktiga för politikerna, eftersom de strävar efter att bli omvalda. Zimmerman 

(1977) menar att politiker vill maximera sin egen nytta, vilket kan antas att de gör om de blir 

omvalda. Även Downs (1957) menar att politikerna genom att bli omvalda nyttomaximerar.  

 

Baber (1983) menar att graden av konkurrens styr graden av övervakning på den politiska 

marknaden. Råder det en stark konkurrens inom politiken ökar politikers incitament att 

använda sig av en ökad övervakning och tvärtom. En förklaring till detta är att politikerna vid 

stark konkurrens använder sig av övervakning för att demonstrera för väljarna att de håller 

sina vallöften. Ytterligare en förklaring, som Baber (1983) lyfter fram är att politikerna genom 

en ökad övervakning visar sin trovärdighet för väljarna, vilket i sin tur kan leda till att de blir 

omvalda. 

 

Den osäkerhet som uppstår när man inte vet om man kommer bli omvald, leder till en politisk 

konkurrens (Baber, 1983). På grund av osäkerheten vill politikerna demonstrera sin 

handlingskraft för att försöka få väljare. För att bli omvalda måste de nå ut till väljarna. Detta 

gör de, enligt Baber (1983), genom att använda sig av en politik som de tror att väljarna 

tilltalas av. Baber (1990) menar att politiker väljer att redovisa mer information för väljarna 

än vad dessa kräver, för att visa sin hängivenhet och på så sätt öka chanserna att bli omvalda. 

Får man som väljare mer information än vad man kräver, kan man anta att det kommer leda 

till ökad tillförlitlighet för politikerna, vilket i sin tur kommer att leda till att politikerna 

kommer att bli omvalda.  

 

Baber (1983) menar att politisk konkurrens leder till ökad övervakning av de valda 

politikerna. Skulle det inte existera någon konkurrens på den politiska marknaden skulle inte 

de valda politikerna behöva uppfylla sina vallöften. Politiker kan vid ökad konkurrens 

använda sig av övervakning för att visa att de håller sina vallöften (Baber, 1983).  

 

Man kan anta graden av konkurrens på den politiska marknaden påverkar väljarna och vidare 

huruvida deras behov tillgodoses. Råder en hög konkurrens ökar politikernas benägenhet att 
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visa väljarna att man som politiker agerar utifrån väljarnas bästa samt att visa att just deras 

parti är mest lämpade att styra kommunen. Med andra ord kan man säga att konkurrensen inte 

är något negativt, sett ur väljarnas perspektiv, utan snarare något positivt. Graden av 

konkurrens och vidare graden av övervakning på den politiska marknaden kan antas påverka 

de kommunala avskrivningarna av materiella anläggningstillgångar. 

 

Hypotes 10: Det finns ett positivt samband mellan politisk konkurrens i en kommun och hur 

väl avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 

 

3.4 Mänskliga faktorer 

 

3.4.1 Övervakning  

När det gäller revisionen av den kommunala verksamheten skiljer sig denna från revisionen 

av den privata. Enligt lagstiftning måste privata företag underkasta sig en externrevision, 

medan kommuner endast behöver genomföra en internrevision (Cassel, 2000). 

 

Cassel (2000) menar att den svenska kommunala revisionen är otillräcklig och att den inte 

fungerar som den borde. Vidare menar Cassel (2000) att det finns brister, oklarheter och 

problem vad gäller ansvar, styrning, redovisning och revision inom den kommunala 

verksamheten. Enligt Cassel (2000) finns det ett behov av yrkesmässig och oberoende 

kommunal externrevision. Detta skulle då vara ett komplement till den förtroendevalda 

revisionen som idag tillämpas av kommunerna. En förtroendevald revisor kan inte liknas vid 

en vanlig revisor, utan denna person kan vara politiker på heltid eller arbete med något helt 

annat (Lüder & Jones, 2003). Enligt Cassel (2000) är den förtroendevalda revisorn oftast inte 

någon yrkesrevisor, utan den har fått sin kunskap genom att delta i det politiska livet. Den 

förtroendevalda revisorn i en kommun kan inte anses vara oberoende eftersom den bland 

annat blir vald av sina kollegor (Lüder & Jones, 2003). De revisorer som kommer att revidera 

kommunernas redovisning är nominerade av de politiska partierna och väljs sedan av 

fullmäktigt (Tengdelius & Nyman, 2006). Dessa revisorer ska vara politiskt neutrala och 

opartiska när de utför sitt revisionsuppdrag (ibid.). Cassel (2000) tar upp att en förtroendevald 

revisor inte kan vara helt oberoende och då kan man ifrågasätta revisorns opartiska roll. Är 

man politiskt engagerad är det svårt att lägga det åt sidan när man ska granska redovisningen. 
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Eftersom den förtroendevalda revisorn är med under det dagliga politiska arbetet, kan man 

anta att även detta kommer att påverka oberoendet för den förtroendevalda revisorn. 

 

Zimmerman (1977) menar att det inom alla organisationer, oavsett om de är privata eller 

offentliga, finns ett så kallat agentproblem som grundas i att en principal delegerar arbete till 

en agent. Enligt Zimmerman (1977) uppstår problemet genom antagandet om att både 

principalen och agenten vill maximera sin egen nytta. Detta kan leda till att agenten handlar 

på ett sätt som principalen inte vill eller hade tänkt sig. För att detta problem inte ska uppstå 

krävs det att agenten ständigt övervakas, vilket principalen borde sträva efter.  

 

Zimmerman (1977) menar att agenter, i detta fall politikerna, vill maximera sin nytta. Downs 

(1957) menar även han att politiker agerar opportunistiskt. Vidare menar Downs (1957) att 

politiker ständigt måste ta hänsyn till väljare och andra intressenter för att göra dessa nöjda 

och för att på lång sikt maximera sin egen nytta, det vill säga att bli omvalda samt gynna sina 

karriärer. Om inte politiker tar hänsyn till sina väljare, har väljarna makten att välja nya 

politiker som de har större förtroende för. För att kunna maximera sin nytta och bli omvalda 

är det därför viktigt för politikerna att ta hänsyn till väljarna.  

 

Enligt Oliver (1991) kan organisationer däremot svara på väljarnas intressen och 

förväntningar på olika sätt. Falkman och Tagesson (2008) menar även de, precis som Oliver 

(1991), att organisationer inte alltid svarar på den institutionella press som kan finnas på dem. 

Istället hävdar Falkman och Tagesson (2008) att anpassningen till det som av omgivningen 

anses vara socialt och generellt accepterat, påverkas av om det är relevant och användbart för 

organisationen att tillämpa. 

 

Oliver (1991) menar att det faktum att organisationer inte alltid anpassar sig efter sin 

omgivning och det som är socialt och generellt accepterat av denna, kan förklaras genom 

politikers intresse av att maximera sin egen nytta. Carpenter och Feroz (2001) samt 

Zimmerman (1977) menar även de, precis som Oliver (1991), att politikers eget intresse och 

önskan om nyttomaximering påverkar den kommunala redovisningen. Politikers önskan om 

nyttomaximering påverkar huruvida organisationer institutionaliseras eller inte, det vill säga 

huruvida de anpassar sig till sin omgivning och dess förväntningar (Oliver, 1991).   
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Organisationer har svårigheter att genomföra grundläggande förändringar (Artsberg, 1992).  

Ett skäl till detta kan vara att det uppstår en så kallad tröghet när man förändrar 

organisationen (ibid.). Tröghet kan grunda sig på ett flertal faktorer, vilka oftast grundar sig 

på hur personalen uppfattar förändringen. Vi människor är för det mesta emot förändringar 

och vill göra saker på det sätt som vi alltid har gjort, då det finns svårigheter av att bryta en 

vana eller tradition (Brorström & Siverbo, 2004). 

 

Principalerna, i detta fall medborgarna, inom den kommunala verksamheten har inte samma 

benägenhet att övervaka agenten som om det vore inom en privat verksamhet (Zimmerman, 

1977). Det faktum att väljarna i en kommun inte har någon benägenhet att övervaka 

politikerna leder till att politikerna mer eller mindre får fria händer. Detta kan vidare leda till 

att den kommunala verksamheten inte sköts som den ska, eftersom ingen övervakning görs. 

Skulle väljarna däremot kräva mer övervakning kan det bidra till att politikerna blir tvungna 

att agera på det sätt som de förväntas att göra.  

 

Antar man att Zimmerman (1977) har rätt, att politiker agerar utifrån sitt eget bästa, kan man 

ifrågasätta huruvida institutionalisering sker inom de kommunala verksamheterna. Tar man 

hänsyn till det Downs (1957) menar om att det är viktigt för politikerna att ta hänsyn till 

väljarna och andra intressenter kan man anta att de tre mekanismer som DiMaggio och Powell 

(1983) presenterar går att tillämpa på kommuner. En av mekanismerna är tvingande och 

innebär att en organisation som är beroende av en annan organisation inom samma 

omgivning, känner press att använda samma redovisningssystem som denna. En annan 

mekanism är härmande och innebär enligt DiMaggio och Powell (1983) att organisationer 

härmar andra organisationer i samma omgivning genom att tillämpa de redovisningssystem 

som de vet funkar för dessa. DiMaggio och Powell (1983) menar att denna mekanism oftast 

blir synbar då en organisation känner osäkerhet. Den sista mekanismen är normativ och 

uppstår oftast från grupper av människor som vill definiera sitt sätt att arbeta och göra detta 

till den primära normen. Skulle en kommuns omgivning sätta krav och press på politikerna 

kan man anta att detta kan påverka den kommunala redovisningen och vidare de kommunala 

avskrivningarna, eftersom organisationer har en tendens att anpassa sig till sin institutionella 

omgivning (Carpenter och Feroz, 2001). 

 

Hypotes 11: Det finns ett positivt samband mellan övervakning av en kommunal verksamhet 

och hur väl avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 
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3.4.2 Revisionsbyråer 

De kommunala revisorerna är i stor utsträckning förtroendevalda enligt Cassel (2000), vilket 

medför att de inte kan anses vara helt oberoende. Cassel (2000) poängterar att den interna 

revisionen av den kommunala verksamheten i stor utsträckning görs i samarbete med 

yrkesrevisorer. Även fast man köper in kunskap från yrkesrevisorer så är det den 

förtroendevalda revisorn och inte den yrkesmässiga som har det sista ordet, enligt Lundin 

(1999). Lundin (1999) menar även att god revisionssed är något som är splittrat mellan de 

olika kommunerna, vilket medför att det inte finns en enhetlig revisionssed i den kommunala 

revisionen. I och med att den goda revisionsseden kan ifrågasättas kan man även ifrågasätta 

den kommunala revisionens trovärdighet (ibid.).  

 

Komrev är en revisionsbyrå som är speciellt inriktad mot kommunal revision. Denna 

revisionsbyrå ägdes tidigare av kommunförbundet men sedan ett par år tillbaka är det ett 

dotterbolag till, revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers (Cassel, 2000). Eftersom 

Komrev tidigare ägdes av kommunförbundet har detta haft en inverkan och inflytande på 

utvecklingen av den kommunala revisionen (ibid.).  

 

Man kan anta att de kommuner som anlitar en sakkunnig revisor har en bättre 

överensstämmelse mellan nyttjandeperiod och avskrivningstid, eftersom en oberoende part 

granskar den kommunala redovisningen. Vidare kan man även anta att val av revisionsbyrå 

kommer att påverka de kommunala avskrivningarna.  

 

Hypotes 12: Det finns ett positivt samband mellan användningen av en extern revisionsbyrå 

och hur väl avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 
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3.5 Sammanfattning av hypoteser 
 
Hypotes 1:  Det finns ett positivt samband mellan storleken på en kommun och hur väl 

avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 
Man kan anta att överensstämmelsen mellan avskrivningstiden och 

nyttjandeperioden för materiella anläggningstillgångar ökar då storleken på 

kommunen ökar. 

 
Hypotes 2: Det finns ett samband mellan en kommuns geografiska läge och hur väl 

avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 

Man kan anta att det finns ett samband mellan var i landet en kommun är 

belägen och hur avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs. 

 
Hypotes 3:  Det finns ett samband mellan en kommuns ekonomi och hur väl 

avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 

Man kan anta att en kommuns ekonomiska läge påverkar hur denna gör sina 

avskrivningar. Vidare kan man även anta att en kommun med en sämre ekonomi 

väljer att tillämpa längre avskrivningstider, medan en kommun med en bättre 

ekonomi väljer att tillämpa kortare avskrivningstider.  

 
Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan en kommun med låg skattekraft och hur 

väl avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 

 Man kan anta att överrensstämmelsen mellan avskrivningstiden och 

nyttjandeperioden för materiella anläggningstillgångar minskar då skattekraften 

minskar 

 
Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan en kommun med låg skattebas och hur 

väl avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 

Man kan anta att överrensstämmelsen mellan avskrivningstiden och 

nyttjandeperioden för materiella anläggningstillgångar minskar då skattekraften 

minskar 

 
Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan en kommun med låg skattesats och hur 

väl avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 
Man kan anta att överrensstämmelsen mellan avskrivningstiden och 

nyttjandeperioden för materiella anläggningstillgångar minskar då skattekraften 

minskar 
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Hypotes 7: Hur en kommunal verksamhet finansieras påverkar hur väl avskrivningstiden 

speglar nyttjandeperioden. 
 Man kan anta att det finns ett samband mellan hur de kommunala 

verksamheterna finansieras och hur dessa gör sina avskrivningar. 

 
Hypotes 8: Det finns ett positivt samband mellan en kommuns nivå av statsbidrag och hur 

väl avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 
 Man kan anta att överensstämmelsen mellan avskrivningstiden och 

nyttjandeperioden för materiella anläggningstillgångar ökar då statsbidraget till 

en kommun ökar. 

 
Hypotes 9: Det finns ett negativt samband mellan politisk majoritet i en kommun och hur 

väl avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 

 Man kan anta att överensstämmelsen mellan avskrivningstiden och 

nyttjandeperioden för materiella anläggningstillgångar ökar då den politiska 

majoriteten minskar. 

 
Hypotes 10: Det finns ett positivt samband mellan politisk konkurrens i en kommun och 

hur väl är avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 
 Man kan anta att överensstämmelsen mellan avskrivningstiden och 

nyttjandeperioden för materiella anläggningstillgångar ökar då den politiska 

konkurrensen ökar. 

 
Hypotes 11: Det finns ett positivt samband mellan övervakning av en kommunal 

verksamhet och hur väl avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 
 Man kan anta att överensstämmelsen mellan avskrivningstiden och 

nyttjandeperioden för materiella anläggningstillgångar ökar då övervakningen 

av den kommunala verksamheten ökar. 

 
Hypotes 12: Det finns ett positivt samband mellan användningen av en extern 

revisionsbyrå och hur väl avskrivningstiden speglar nyttjandeperioden. 
Vi antar att överensstämmelsen mellan avskrivningstiden och nyttjandeperioden 

för materiella anläggningstillgångar ökar då kommunen underkastar sig en 

extern kommunalrevision. 
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Bild 2. Hypotesmodell med potentiella utfall 

KOMMUNALA FAKTORER: 

storlek 

geografi 

ekonomi 

skattekraft 

skattebas 

skattesats 

skatt- eller avgiftsfinansierad  

statsbidrag 

POLITISKA FAKTORER: 

politisk majoritet 

politisk konkurrens 

MÄNSKLIGA FAKTORER: 

övervakning 

revisionsbyråer 

Påverkar de kommunala 
avskrivningar 

 

H1 + 

H2  

H3 

H4 + 
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H7 
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Kapitel 4: Empirisk metod 

 

Kapitlet börjar med en introduktion kring den undersökningsmetod vi valt att tillämpa. 

Därefter diskuteras hur urvalet av respondenter har gått till, det vill säga hur vi valt ut vilka 

kommuner som ska delta i undersökningen. Vidare klargörs hur datainsamlingen gått till. 

Kapitlet fortsätter med en operationalisering av de hypoteser som vi utvecklade i teorikapitlet.  

 

4.1 Undersökningsmetod 

Uppsatsen syfte är att klarlägga hur väl de kommunala avskrivningarna speglar tillgångens 

nyttjandeperiod. Detta ska undersökas genom att genomföra en studie av ett flertal av 

Sveriges kommuner och deras avskrivningar av materiella anläggningstillgångar. 

 

Studien utgår ifrån en tvärsnittsansats, vilket enligt Jacobsen (2002) innebär att man studerar 

verkligheten vid en specifik tidpunkt. Jacobsen (2002) menar att en tvärsnittsstudie är lämplig 

att använda då man avser att beskriva ett tillstånd vid en given tidpunkt och då man vill hitta 

fenomen som samvarierar vid en given tidpunkt. Alternativet till en tvärsnittsstudie är att göra 

en tidsseriestudie, då man enligt Jacobsen (2002) undersöker någonting under en längre tid. 

Tvärsnittsansatsen är det bästa alternativet för vår studie, då vi avser att beskriva ett tillstånd 

vid en given tidpunkt samt då vårt arbete är väldigt tidsbegränsat.  

 

Ett annat alternativ till vår studie är att göra en fallstudie. Detta innebär enligt Jacobsen 

(2002) att man undersöker en enhet istället för flera. I vårt fall skulle detta innebära att vi 

istället för att undersöka flera av Sveriges kommuner, skulle ha koncentrerat oss på endast en 

kommun. Detta hade gett oss en mer koncentrerad än bred undersökning och vidare skulle vi 

inte längre kunna generalisera vårt resultat på alla Sveriges kommuner. Jacobsen (2002) 

menar att generaliserbarheten ökar om antalet respondenter ökar. Då studien har en stor 

generaliseringsmöjlighet kommer resultatet av den att kunna tillämpas på resten av Sveriges 

kommuner. Detta medför att undersökningen kan anses vara relevant även för andra. 
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4.2 Urval 

 

4.2.1 Val av respondenter 

Eftersom vårt arbete är tidsbegränsat kan vi inte genomföra en undersökning, som denna, på 

alla Sveriges 290 kommuner. Vi måste därför begränsa oss i antalet kommuner. Detta har vi 

gjort genom att vi valt att endast undersöka Norrbottens, Västra Götalands, Hallands samt 

Skånes län. Tillsammans har dessa fyra län 102 kommuner. Av alla dessa kommuner är 

endast 67 med i undersökningen. Detta på grund av att ett flertal kommuner gått samman och 

bildat bolag eller förbund för både räddningstjänst samt reningsverk. Då detta gör analysen 

svår att genomföra, bestämde vi oss för att plocka bort dessa kommuner från undersökningen. 

De resterande 67 kommuner, ger oss ändå en bra utgångspunkt för att senare i arbetet kunna 

generalisera vårt resultat på alla Sveriges kommuner.  

 

Vårt val att endast undersöka dessa fyra läns kommuner baseras, förutom på antalet 

kommuner, även på att vi anser att det i dessa län finns såväl stora som små kommuner. Stora 

och små kommuner har olika utgångspunkter vad gäller till exempel ekonomi, skatter och 

politik. Då det i Sverige finns olika stora kommuner, anser vi att vårt val av respondenter 

kommer att medföra att vi senare kommer att kunna generalisera vårt resultat.  

 

Genom detta urval kan vi även få den geografiska spridningen av respondenterna som vi 

önskar. Vi anser att vi på grund av spridningen på våra respondenter senare kommer att kunna 

generalisera vårt resultat även geografiskt. Vårt val av respondenter leder alltså till att vi anser 

att vi kommer att kunna generalisera vårt resultat på alla Sveriges 290 kommuner.  

 

4.2.2 Val av tillgångar 

Vi anser att hur den kommunala verksamheten är finansierad spelar roll för hur de 

kommunala avskrivningarna speglar tillgångarnas nyttjandeperioder. De kommunala 

verksamheterna är huvudsakligen skatt- eller avgiftsfinansierade. Detta gör att vi gärna vill 

undersöka två olika tillgångar, en skattefinansierad och en avgiftsfinansierad. Efter samtal 

med Kajsa Jansson samt Anders Nilsson på SKL i Stockholm och Mattias Haraldsson på 

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers i Lund har vi kommit fram till vilka specifika kommunala 
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verksamhetsområden som vi ska undersökas. Efter kontakt med de tre ovan nämnda 

personerna kontaktade vi diverse reningsverk i Sverige, bland annat Roger Lindström som är 

driftstekniker på Visbys avloppsreningsverk. 

 

Den skattefinansierade tillgången som vi kommer att undersöka är den senast inköpta 

brandbilen och den avgiftsfinansierade tillgången som vi valt att undersöka är det senaste 

upprättade rensgallret. Rensgaller är avgiftsfinansierade tillgångar som finns på respektive 

kommuns reningsverk. Anledningen till att vi valt dessa två tillgångar är att de enligt den nu 

inaktuella listan med avskrivningstider som Svenska kommunförbundet publicerade 1985 har 

två väsentligt långa avskrivningstider. Den rekommenderade avskrivningstiden för båda dessa 

tillgångar är 10 år.  

 

Det intressanta med dessa två tillgångar är deras höga anskaffningsvärden. Enligt Roger 

Lindström, driftstekniker på Visbys avloppsreningsverk, kostar till exempel ett rensgaller 

mellan en halv och en miljon kronor att köpa in och installera. En brandbil kan kosta allt från 

en miljon kronor och uppåt. Med tanke på tillgångarnas höga värden, passar dessa in i vår 

frågeformulering kring om avskrivningstiderna för materiella anläggningstillgångar speglar 

nyttjandeperioderna. 

 

4.3 Datainsamling 

Studiens empiri består huvudsakligen av primärdata, men även av sekundärdata. När 

insamling av empiri sker så finns det enligt Jacobsen (2002) två krav som bör uppfyllas. Det 

första är att den empiri som samlas in måste vara relevant och giltig, vilket betyder att empirin 

måste vara valid. Empirin måste även vara reliabel, vilket innebär att den måste vara trovärdig 

och tillförlitlig.  

 

4.3.1 Primärdata 

Som tidigare nämnts, grundas undersökningen huvudsakligen på insamling av primärdata. 

Detta innebär enligt Jacobsen (2002) att man samlar in upplysningar för första gången direkt 

från personer eller grupper av personer. Jacobsen (2002) menar att man samlar in primärdata 

genom metoder såsom intervjuer, observation eller frågeformulär. Vår primärdata samlas in i 

form av frågeunderlag till och telefonintervjuer med, de 67 valda kommunerna. Först skickas 
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frågeunderlag ut till de utvalda kommunerna och därefter samlas svaren in genom 

telefonintervjuer. Frågeunderlagen skickas ut i förväg för att ge respondenterna möjlighet att 

förbereda sig. Genom att samla in svaren från frågeformulären via telefonintervjuer kan vi 

vidareutveckla frågor vid behov och därigenom få en ökad förståelse för de svar vi får. 

 

Jacobsen (2002) menar att individuella besökintervjuer är tidskrävande, vilket är en anledning 

till att vi valt att göra telefonintervjuer. Ytterligare en anledning, förutom att vårt arbete är 

tidsbegränsat, är att vi kommer att undersöka ett flertal kommuner. Detta gör det svårt för oss 

att kunna genomföra individuella besöksintervjuer hos alla utvalda respondenter. Genom att 

använda oss av telefonintervjuer kan undersökningen bli bredare och vidare resultatet mer 

generaliserbart på resterande kommuner i landet. Enligt Jacobsen (2002) är individuella 

besöksintervjuer oftast kostnadskrävande medan telefonintervjuer är mer kostnadsbesparande. 

 

Eftersom vår studie huvudsakligen bygger på insamling av primärdata, som vi får direkt ifrån 

ursprungskällan, anser vi att reliabiliteten på vår studie är hög. Enligt Jacobsen (2002) innebär 

reliabilitet att undersökningen måste vara genomförd på ett sådant sätt att man får fram ett 

trovärdigt resultat. Strävan är att få en hög reliabilitet i undersökningen och då ska vi med 

hjälp av samma datainsamlingsmetod eller samma mätinstrument få fram ungefär samma svar 

nästa gång vi utför undersökningen (ibid.). Det innebär att vi får ställa krav på de källor och 

mätvärden vi använder oss av (Körner & Wahlgren, 2002). 

 

Vi anser att validiteten på vår studie ökar då både generaliseringsmöjligheten finns och 

resultatet är av relevans. Validitet innebär att man faktiskt mäter det man avser att mäta, att 

man kan generalisera resultatet på andra enheter samt att det som mäts uppfattas som relevant 

även av andra (Jacobsen, 2002). Om det finns några systematiska mätfel i undersökningen kan 

den inte anses vara valid (Körner & Wahlgren, 2002). 

 

4.3.2 Sekundärdata 

Undersökningen består även av insamling av sekundärdata. Detta innebär, enligt Jacobsen 

(2002), att man inte samlar in uppgifter direkt från ursprungskällan, utan man använder 

information som tidigare är insamlad av någon annan. 
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Genom sekundärdata kommer vi bland annat att kunna fastställa kommunernas storlek och 

ekonomi. Vi kommer alltså att kunna använda sekundärdata för att undersöka en hypotes, då 

vi anser att vi inte vill uppta respondenternas tid med frågor som vi kan få svar på från andra 

håll. Frågeunderlag kommer endast att utgöras av frågor kring den beroende variabeln. 

Frågorna kring de oberoende variablerna kommer vi själv att undersöka och svara på genom 

insamling av sekundärdata. Sekundärdata kommer bland annat att hämtas från respektive 

kommuns årsredovisning och hemsida samt från Statistiska Centralbyrån. I de fall vi inte kan 

hitta det vi önskar i en kommuns årsredovisning eller på dess hemsida, kommer vi att ta 

kontakt med någon på kommunen antingen via mail eller telefon. 

 

4.4 Operationalisering 

Med operationalisering menas, enligt Jacobsen (2002), att man ska konkretisera ett abstrakt 

begrepp så att man lättare kan mäta det. Jacobsen (2002) menar att man inte kan mäta de 

abstrakta begreppen direkt, utan man mäter istället dessa indirekt genom att dela upp de 

ursprungliga begreppen i flera mindre konkreta begrepp. 

 

Det faktum att vi valt att undersöka två olika tillgångar, det vill säga en skattefinansierad och 

en avgiftsfinansierad, påverkar inte operationaliseringen.  

 

4.4.1 Utformning av frågeunderlaget 

Eftersom vi först skickar ut frågeunderlag, för att sedan ringa upp respondenterna och samla 

in svaren måste frågeunderlagen vara enkelt strukturerade. Frågorna är konstruerade så att 

respondenten endast behöver svara med något enstaka ord, till exempel med ja eller nej eller 

årtal (se bilaga 1 & 2). Detta underlättar för såväl oss som för respondenten, då 

telefonintervjun inte blir långvarig. Frågeformuläret har avrundats genom att respondenten har 

uppmärksammats om att egna funderingar och tankar gärna får framföras när vi genom 

telefonintervjun samlar in svaren på frågorna. Detta gör det möjligt för både oss och 

respondenterna att föra en diskussion både kring de svar de lämnat och kring annat relevant 

som uppkommer. 
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4.4.1.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i studien är relationen mellan avskrivningstiden och 

nyttjandeperioden, det vill säga huruvida de materiella anläggningstillgångarna speglar de 

kommunala avskrivningarna. Eftersom vi undersöker två olika tillgångar, innebär detta att vi 

kommer att ha två beroende variabler. 

 

För att undersöka relationen mellan avskrivningstiden och nyttjandeperioden kommer 

respondenterna att få svara på frågor kring de valda tillgångarna. Frågorna till de olika 

respondenterna kommer att se ungefär likadana ut, med den skillnaden att de behandlar två 

olika tillgångar. Frågorna kommer att behandla om de har den tillgången som vi undersöker, 

hur länge de har nyttjat den, hur länge till de räknar med att kunna utnyttja den samt på hur 

lång tid de skriver av den. En fråga kommer även att ställas kring om de har gjort någon 

avskrivningsjustering på den aktuella tillgången. Respondenterna kommer även att få frågan 

om tillgången har blivit ersatt och om så är fallet, behandlar följdfrågorna avskrivningstid 

samt nyttjandeperiod.  

 

En fråga till de respondenter som svarar på frågor kring kommunens senaste anskaffade 

brandbil kommer att behandla om de tillämpar komponentavskrivning på den utrustningen 

som finns på brandbilen. Denna fråga har vi valt att ta med eftersom vi anser att det kan vara 

av betydelse om de skriver av allt tillsammans eller brandbilen och utrustningen var för sig. 

 

Frågorna kommer att ge oss svar på om de kommunala avskrivningarna speglar de materiella 

anläggningstillgångarnas nyttjandeperioder. Svaret får vi genom att jämföra hur länge de 

använt tillgången samt hur länge till dem räknar med att kunna utnyttja den, med vilken 

avskrivningstid de har på tillgången. 

 

För att kunna undersöka denna variabel har vi valt att mäta den i ett index. Vi kommer att 

dividera nyttjandeperioden med avskrivningstiden samt multiplicera detta med hundra för att 

få fram variabelns index i procent. Hundra i detta index visar på en total överensstämmelse 

mellan avskrivningstiden och nyttjandeperioden. Om avskrivningstiden är kortare än 

nyttjandeperioden får vi ett index över hundra. Om däremot avskrivningstiden är längre än 

nyttjandeperioden får vi ett index under hundra. 
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Den data som vi samlar in måste vara både reliabel och valid. Hela undersökningen kan 

ifrågasättas om man tvivlar på dess validitet (Körner & Wahlgren, 2002). Då vi undersöker de 

beroende variablerna genom frågeunderlag till respondenterna, kan validiteten minska. Detta 

eftersom vi inte kan kontrollera om respondenterna svarar sanningsenligt eller inte. För att 

minska eller helt eliminera detta problem är vi tvungna att kontrollera respondenternas svar. 

Detta skulle till exempel kunna göras genom olika stickprov. Men då vårt arbete är 

tidsbegränsat, har vi ingen möjlighet att genomföra några sådana. Däremot har vi valt att 

försöka minska detta problem genom att noga välja rätt respondenter i respektive kommun, 

det vill säga en person som sitter på den kunskap som vi efterfrågar. 

 

4.4.1.2 Oberoende variabler 

 

Storlek 

För att mäta denna variabel finns det olika mått man kan använda. Man kan bland annat 

använda en kommuns balansomslutning, eftersom denna påverkas av antalet invånare och 

därför är ett bra mått för att mäta storlek. Då kommuner har olika ekonomiska förutsättningar 

(Arena för tillväxt, 2006), anser vi att balansomslutning inte är ett bra och jämförbart mått för 

vår undersökning. 

 

Ett alternativ är att använda antalet invånare för att mäta storleken på en kommun. Vi har valt 

att använda oss av detta alternativ för att göra denna variabel mätbar. Vi kommer alltså att 

kartlägga respektive kommuns antal invånare. Detta är ett mått som är jämförbart, då 

kommunerna själva inte direkt kan påverka antalet invånare (Falkman och Tagesson, 2008). 

 

Informationen kring kommunernas invånarantal hämtas från Statistiska Centralbyrån för år 

2007. 

Geografi 

Var en kommun är belägen i landet både påverkar och har stor betydelse för dess karaktär och 

identitet (Strömbom, 2003). Eftersom det geografiska läget påverkar, har vi valt att sprida ut 

våra respondenter geografiskt. Svanström (2008) menar att det är möjligt att ha en geografisk 

spridning på sina respondenter och ändå få en bra undersökning.  
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Våra respondenter finns antingen i Norrbottens, Västra Götalands, Hallands eller i Skånes län. 

För att kunna göra denna variabel mätbar, kommer vi att numrera de olika länen. Norrbottens 

län får en etta, Västra Götalands län får en två, Hallands län får en trea och Skånes län får en 

fyra. På detta vis kan vi senare skilja på kommunerna utifrån den geografiska spridningen. 

 

Ekonomi 

För att undersöka denna variabel kring respektive kommuns ekonomiska läge kommer vi att 

använda oss ett kortsiktigt samt ett långsiktigt mått. Det kortsiktiga måttet vi kommer att 

använda är respondenternas resultat före extraordinära poster. Anledningen till att vi väljer att 

inte inkludera de extraordinära posterna, är att dessa poster normalt inte ingår i en kommuns 

resultat (Brorström et. al. 2000). Hade vi istället valt att använda oss av resultat efter 

extraordinära poster, skulle vi alltså ha fått en vilseledande bild. 

 

Att använda sig av resultaträkningen, för att undersöka en kommuns ekonomiska situation, är 

intressant då en kommun inte får drivas i vinstsyfte. Det är även intressant då en kommuns 

avskrivningar redovisas som en kostnad i resultaträkningen och detta påverkar i sin tur årets 

resultat (Brorström et. al., 2000). 

 

Det långsiktiga måttet vi kommer att använda är soliditet. Soliditet är ett bra mått, som visar 

på en kommuns långsiktiga ekonomiska ställning. En hållbar soliditet tyder, enligt Brorström 

et. al. (2000), på att det råder stabilitet mellan intäkter och kostnader samt tillgångar och 

skulder. En kommuns soliditet får vi fram genom att dividera eget kapital med 

balansomslutningen. 

 

Vi skulle även ha kunnat använda oss av en kommuns balansomslutning som en indikator på 

en kommuns ekonomiska läge. Vi valde att inte göra detta, eftersom vi anser att detta snarare 

är ett mått på storlek än ekonomisk ställning.  

 

För att kunna använda oss av resultat före extraordinära poster som indikation på en kommuns 

kortsiktiga ekonomiska situation måste vi justera respektive kommuns resultaträkning. För att 

kunna använda oss av soliditet som indikation på en kommuns långsiktiga ekonomiska 

situation måste vi justera respektive kommuns balansräkning. Detta för att kommuner 
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behandlar sina pensionsförpliktelser som är intjänade före år 1998 på olika sätt. Kommunerna 

använder sig antingen av blandmodellen eller av fullfonderingsmodellen. Blandmodellen, den 

modell som kommunerna ska använda sig av, innebär att förändringen av dessa 

pensionsförpliktelser ska finnas med i resultaträkningen som en kostnad (Brorström et. al., 

2000). Fullfonderingsmodellen innebär att pensionsförpliktelserna intjänade före år 1998 ska 

behandlas i balansräkningen som en minskad skuld. Justeringarna är alltså nödvändiga för att 

vi ska kunna få rättvisande mått på en kommuns ekonomiska ställning. 

 

Kommunens och kommunkoncernens balans- och resultaträkningar skiljer sig åt i flera 

avseenden. En stor skillnad är att kommunkoncernens balans- och resultaträkning även visar 

på de kommunala bolagens ekonomiska ställning. På grund av detta har vi valt att undersöka 

både kommunen samt kommunkoncernens ekonomiska situationer. Detta gör vi för att kunna 

få en helhetsbild över respektive kommuns ekonomiska ställning. 

 

Informationen kring kommunernas ekonomiska ställning hämtas ifrån respektive kommuns 

årsredovisning från 2007.  

 

Skattekraft 

Denna variabel kring en kommuns skattekraft får vi mätbar genom att dividera kommunens 

skatteunderlag med antalet invånare. Skatteunderlaget får vi fram genom att lägga ihop 

invånarnas beskattningsbara inkomst. 

 

Vi skulle även kunna använda hur mycket bidrag som en kommun tar emot som en indikation, 

eftersom bidragen ökar när en kommun har en låg skattekraft och tvärtom (Häggroth & 

Peterson, 2002). Däremot anser vi att skattekraften är den bästa indikatorn, då denna ger oss 

en mer korrekt bild över kommunens utgångspunkter för intäkter.  

 

Information kring respektive kommuns skattekraft hämtas från Statistiska Centralbyrån för år 

2007. 
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Skattebas 

Som indikator för att undersöka denna variabel kommer vi att använda summan av all 

beskattningsbar inkomst som en kommuns invånare har. Detta utgör då en kommuns 

skattebas.  

 

Informationen kommer att hämtas ifrån Statistiska Centralbyrån från år 2007. 

 

Skattesats 

Vi använder oss av den kommunala inkomstskatten för att undersöka variabeln kring 

skattesatsens påverkan på de kommunala avskrivningarna. Vi har valt att använda oss av 

denna eftersom detta är den enda skatten i Sverige som kommunerna själva bestämmer över. 

Kommunerna bestämmer alltså själva nivån på skattesatsen och reglerar alltså därmed även 

hur stora skatteintäkter de får. Ytterligare ett argument för att använda skattesatsen som mått, 

är att kommunerna kan med hjälp av denna förändra och påverka det ekonomiska läget som 

råder (Brorström et. al., 2000). Med andra ord kan en kommuns skattesats ge information om 

hur den ekonomiska situationen ser ut, då bland annat skatt tas ut för att finansiera den 

löpande kommunala verksamheten (ibid.). 

 

För att göra denna variabel ytterligare rättvisande har vi valt att endast ta med den delen av 

skattesatsen som kommunerna själva får ta del av. Den andra delen av skattesatsen går bland 

annat till landstinget och till Svenska kyrkan (Skatteverket). Vi valde att ta bort denna del, 

eftersom vi anser att denna inte påverkar en kommuns ställning  

 

Informationen om varje kommuns skattesats hämtas från Kommundatabas för år 2007. 

 

Skatt- eller avgiftsfinansierad verksamhet 

Då vi väljer att undersöka två olika tillgångar, en skattefinansierad och en avgiftsfinansierad, 

kommer vi alltså även att undersöka två olika sorters verksamheter. Detta gör vi eftersom vi 

tror att hur en kommunal verksamhet finansieras påverkar de kommunala avskrivningarna. 

För att kunna undersöka denna variabel kring finansiering kommer vi att ha två olika 

respondenter från varje kommun, det vill säga en respondent från varje verksamhet. 
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För att kunna göra denna variabel mätbar, kommer vi mäta de två beroende variablerna mot 

alla de oberoende var för sig. Detta gör att vi kan undersöka och senare jämföra dessa två 

beroende variabler.  

 

Statsbidrag 

För att kunna undersöka denna variabel kring huruvida graden av statsbidrag påverkar de 

kommunala avskrivningarna kommer vi att kartlägga hur mycket bidrag de olika kommunerna 

får av staten. Då det finns många olika sorters bidrag att få, har vi valt att använda oss av de 

generella bidragen som kommunerna får, som indikation (Häggroth & Peterson, 2002). 

 

Vi hade kunnat välja att använda de specialdestinerade bidragen som indikator istället, men 

anser att dessa bidrag inte är lika intressanta att studera. Detta eftersom dessa är ämnade för 

speciella aktiviteter inom kommunen, vilket inte de generella bidragen är (Häggroth & 

Peterson, 2002). De generella bidragen utjämnar istället skillnaderna mellan de olika 

kommunerna i landet (ibid.). Vi anser även att det är dessa bidrag som invånarna och andra 

intressenter i en kommun är mest benägna att övervaka. 

 

Informationen kring de olika kommunernas statsbidrag hämtas från respektive kommuns 

årsredovisningar från år 2007. 

 

Politisk majoritet 

För att undersöka hur variabeln kring hur den politiska majoriteten ser ut i de olika 

kommunerna, kommer vi att använda oss av tre kategorier. Kategorierna som kommunerna 

kommer att delas in i är höger, vänster samt oklart. Vänster får en etta, oklart får en tvåa och 

höger får en trea.  

 

Informationen som behövs för att kunna kartlägga om det förekommer politisk majoritet i 

kommunerna hämtas från Dagens Samhälle.  
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Politisk konkurrens 

För att undersöka denna variabel kring hur den politiska konkurrensen ser ut i de olika 

kommunerna kommer vi att använda den procentuella mandatfördelningen för de olika 

partierna i en kommun som mått. Vi kommer att använda oss av Herfindahls index för att 

mäta den politiska majoriteten i en kommun.  

 

Indexet bygger på att man kvadrerar alla partiers procentuella mandatfördelning och lägger 

ihop summorna. Herfindahls index antar värden mellan noll och ett, där ett betyder att det 

råder hög politisk konkurrens (Murphy, 2000).  

 

P = Mandatfördelningen i kommunen

n = Mandat i kommunen  

 
Bild 3. Formel för Herfindahls index  

 

Informationen som behövs för att få fram Herfindahls index hämtas från Statistiska 

Centralbyrån från 2007. 

 

Övervakning 

Denna variabel kommer att undersökas genom att använda respektive kommuns kostnad för 

revision som indikator. Kostnaden som respektive kommun lägger ner på revision kommer 

alltså att ligga till grund för undersökningen av denna variabel. Vårt argument för detta är, att 

vi anser att invånarna och andra intressenters övervakning av en kommun leder till att 

kommunen själva ökar övervakningen för att visa invånarna att allt går till som det ska. 

 

Informationen kring kommunernas revisionskostnad hämtas från respektive kommuns 

årsredovisning från 2007.  
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Revisionsbyråer 

För att göra denna variabel mätbar kommer vi att undersöka vilken revisionsbyrå som 

respektive kommun anlitar. Detta gör vi för att kunna undersöka revisionsbyråers påverkan på 

huruvida avskrivningarna speglar nyttjandeperioden samt för att kunna se om valet av 

revisionsbyrå har någon avgörande faktor.  

 

På denna fråga kommer vi att kunna få en rad olika svar. Antingen underkastar de sig att 

genomföra en externrevision med hjälp av en revisionsbyrå. Eller så kan en kommun välja att 

använda sig av ett eget revisionskontor. När svaren har kommit in, kommer vi att ge varje 

revisionsbyrå en siffra. Detta för att senare kunna skilja på vilken revisionsbyrå respektive 

kommun använder sig av. 

 

Information kring vilken revisionsbyrå som en kommun använder sig av hämtas från 

respektive kommuns årsredovisning från 2007.  
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Kapitel 5: Analys 

 
I detta kapitel kommer datan från den empiriska undersökningen att analyseras. Därefter 

testas hypoteserna, det vill säga om de förkastas eller inte. Hypotesprövningen utgör 

resultatet av den empiriska undersökningen. I kapitlet finns det även ett stycke med en 

redogörelse och diskussion kring det bortfall som uppstått samt en urvalsanalys. 

 

5.1 Inledning 

Analysen kommer att genomföras genom både bivariat och multivariat analys. En 

korrelationsmatris för respektive beroende variabel kommer även att presenteras.  

 

Kapitlet inleds med ett avsnitt kring bortfall och urval. Därefter följer ett avsnitt med diverse 

statistik. Efter dessa avsnitt börjar analysen. Först kommer den bivariata analysen och sedan 

kommer den multivariata analysen. Då egen byrå endast innehöll en respondent och Samrev 

endast innehöll två respondenter, valde vi att slå ihop dessa två kategorier i analysen. 

 

Eftersom vi har två beroende variabler kommer vi att genomföra ett test per beroende 

variabel. I analysen har vi även valt att endast ta med indexet nyttjandeperiod/avskrivningstid 

(N/A) för den befintliga tillgången. Vi har alltså valt att i analysen inte genomföra några tester 

på de andra svar som vi fått in. Dessa svar kommer istället att presenteras i ett senare avsnitt 

kring statistik. 

 

De beroende variablerna mäts genom ett index, N/A. Hundra i detta index visar på en total 

överensstämmelse mellan avskrivningstiden och nyttjandeperioden. Om avskrivningstiden är 

kortare än nyttjandeperioden får vi ett index över hundra. Om däremot avskrivningstiden är 

längre än nyttjandeperioden får vi ett index under hundra.  

 

Den signifikansnivå som används är 5 %, det vill säga 0,05. De variabler som hamnar under 

10 % betraktas som svagt signifikanta, vilket innebär att det inte går att utesluta att ett 

samband finns. 
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5.1.1 Bortfall/Urvalsanalys 

Bortfall innebär att det är någon eller några respondenter som inte svarar på en del av frågan, 

hela frågor eller rent av hela enkäten (Jacobsen, 2002). Är bortfallet för stort kan man 

ifrågasätta undersökningen och generaliseringsmöjligheten påverkas (ibid.).  

 

Då vårt arbete med undersökningen är tidsbegränsat har vi även blivit tvungna att sätta ett 

slutdatum för insamlandet av data. Detta ansåg vi nödvändigt att göra, då vi behövde få in 

resultatet av undersökningen innan analysen kunde påbörjas. I vårt slutliga respondenturval 

finns alltså bara de kommuner med som driver både reningsverket samt räddningstjänsten i 

egen regi eller alternativt kommuner som innehar avskrivningar både på rensgaller samt 

brandbilar själva. Det antal kommuner som inte uppfyller något av dessa två kriterier eller 

som av annan anledning blivit bortplockad är totalt 21 stycken och antalet respondenter som 

finns med i analysen blev till sist 46 stycken. Med andra ord kommer vi att analysera 46 av 

Sveriges 290 kommuner, vilket motsvarar en procentsats på 15,9. Av dessa 46 kommuner 

finns det även partiellt bortfall (se tabell 1). 
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Tabell 1, Statistik över det slutliga respondenturvalet 

Beroende Totalt Respondenter Partiellt bortfall 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Brandbil 

 

46 100 % 42 91,3 % 4 8,7 % 

Rensgaller 46 100 % 22 47,8 % 24 52,2 % 

 

Tabell 2, Urvalsanalys 

Invånare Antal Medel Standardavvikelse 

Urval 46 24653,59 24986,573 

Ej Urval 244 32987,14 66039,296 

T-test: ej signifikant (0,400)    

Skattesats Antal Medel Standardavvikelse 

Urval 46 31,2578 1,07455 

Ej Urval 244 32,1199 0,90906 

T-test: signifikant (0,000)    

Skattebas1 Antal Medel Standardavvikelse 

Urval 46 3,54086 3,67646 

Ej Urval 244 4,82442 9,45278 

T-test: ej signifikant (0,365)    

Skattekraft Antal Medel Standardavvikelse 

Urval 46 142 132,98 15 480,686 

Ej Urval 244 143 774,21 16 928,449 

T-test: ej signifikant (0,542)    

1 miljarder kronor 

 

Tre av fyra variabler, i urvalsanalysen, visar att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan vårt urval och resten av populationen. En variabel, skattesatsen, visar däremot att det 

finns en signifikant skillnad. Dock kan denna variabel vara mycket varierande beroende på 

bland annat var kommunen är belägen i landet och antalet invånare. Vi menar därför att den 

signifikans som variabeln visar på, går att bortse ifrån. Därför kan vårt urval betraktas som 

användbart.  



 

 50 

5.1.2 Statistik 

 

Tabell 3, Kvantitativa variabler 

Variabel Antal Min Max Medel Standardavvikelse 

Storlek 46 3 089 124 986 24 653,59 24 986,573 

Resultat, kommunen 46 - 6 677 000 342 800 000 32 252 000 61 421 000 

Resultat, koncernen 46 - 5 787 000 306 903 000 36 175 021,74 53 809 728 

Soliditet, kommunen 46 26 87 58,48 16,826 

Soliditet, koncernen 46 18 72 39,61 12,132 

Skattekraft 46 126 039 160 700 139 322,52 9 533,059 

Skattebas 46 420 795 936 18 800 894 064 3 511 457 033 3 692 380 243 

Skattesats 46 18,76 23,79 21,1833 1,18605 

Statsbidrag 46 46 500 000 795 000 000 196 406 267 175 358 701 

Konkurrens 46 0,18025 0,45265 0,2585450 0,06167412 

Övervakning 46 300 000 2 319 000 869 476,09 494 569,531 

 

Tabell 4, Dummyvariabler 

Variabel Antal Kategorier Procent (antal) 

Geografi 46 Norrbottens län  

Västra Götalands län 

Hallands län 

Skånes län 

 

26,1 % (12) 

17,4 % (8) 

10,9 % (5) 

45,7 % (21) 

Majoritet 46 Höger 

Vänster 

Oklart 

 

28,3 % (13) 

26,1 % (12) 

45,7 % (21) 

Revisionsbyrå 46 Öhrlings PWC 

KPMG 

Ernst & Young 

Egen byrå 

Samrev 

60,9 % (28) 

15,2 % (7) 

17,4 % (8) 

2,2 % (1) 

4,3 % (2) 
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Tabell 5, Komplement till de beroende variablerna 

Variabel Antal Komplement Procent (antal) 

Brandbil 42 Avskrivningsjustering 

Komponentavskrivning på utrustning 

 

0 % (0) 

7,1 % (3) 

Rensgaller 38 Komponentavskrivning på rensgaller 

Avskrivningsjustering 

57,9 % (22) 

2,6 % (1) 

 

Tabell 5 visar att det endast är 22 kommuner som tillämpar komponentavskrivning på 

rensgaller. Detta innebär att analysen för rensgaller, endast kommer att behandla dessa 22 

kommuner. 

 

Tabell 6, Jämförelse av N/A på befintlig och tidigare tillgång  

Variabel Antal svar Medelindex 

Brandbil, befintlig 42 164,5 

Brandbil, tidigare 

 

31 182,1 

Rensgaller, befintligt 22 149,9 

Rensgaller, tidigare 20 150,1 

 

Tabell 6 visar skillnaden mellan de befintliga och tidigare tillgångarnas N/A. Tabellen 

indikerar att avskrivningarna, för både brandbilar samt rensgaller, oftast har en kortare 

avskrivningstid än nyttjandeperiod.  

 

5.2 Bivariat analys 

I detta avsnitt genomförs den bivariata analysen. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) 

menar att man genom en bivariat analys studerar sambandet mellan två variabler. 

 

Den bivariata analysen kommer först och främst att behandla de variabler med flera 

kategorier. När de oberoende variablerna har flera olika grupper kommer både Anova test 

samt Kruskal-Wallis test att tillämpas. I de fall den homogena variansen, som testas genom 

Levenes test, inte ligger över signifikansnivån på 0,05 kommer endast Kruskal-Wallis test att 

genomföras. I den bivariata analysen kommer även Parvisa T-test att genomföras, där de två 

beroende variablerna ställs mot varandra. Då Anova test och Kruskal-Wallis test endast 
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undersöker samband mellan den beroende variabeln och en oberoende variabel, har vi även 

genomfört ett Post Hoc test. Detta visade att ingen av de oberoende variablernas grupper 

korrelerar med varandra.  

 

Två stycken korrelationsmatriser kommer även att göras, en för rensgaller samt en för 

brandbil. Då några av våra oberoende variabler tycks vara snedfördelade, kommer Spearmans 

korrelationstest att tillämpas.  

 

Hypotesen att en kommuns geografiska läge påverkar avskrivningarna (hypotes 2), kommer 

att testas genom Anova test samt genom Kruskal-Wallis test. 

 

Tabell 7, Samband mellan N/A och geografi 

Beroende Geografi Antal Medelindex Median 

Rensgaller Norrbottens län 

Västra Götalands län 

Hallands län 

Skånes län 

9 

2 

1 

10 

152,67 

100,00 

92,00 

163,30 

11,22, 

7,50 

3,00 

13,40 

Anova test signifikans 0,705 

Kruskal-Wallis test signifikans 0,332 

 

 

I tabell 7 kan man utläsa att Västra Götalands läns kommuner har en perfekt 

överensstämmelse mellan avskrivningstid och nyttjandeperiod. Då Anova testet inte är 

signifikant går det inte att med säkerhet säga att resultatet är rättvisande. Det faktum att 

Västra Götalands län hade bäst N/A, kan bero på tillfälligheter. Kruskal-Wallis testet visar att 

de olika länens medianvärden är spridda, vilket innebär att det finns en skillnad mellan länens 

N/A. Då inte heller detta test visar på någon signifikans, är skillnaden mellan länens N/A inte 

signifikant. Efter att genomfört testet, har vi beslutat att använda variabeln Hallands län som 

referensvariabel i resten av analysen. Detta eftersom Hallands län är ensam om att ha en 

kortare nyttjandeperiod än avskrivningstid.  

 

Vid genomförandet av ett Anova test för den andra beroende variabeln, brandbil, visade det 

sig att den homogena variansen låg under signifikansnivån. Detta innebär att testet inte är 

användbart, utan endast Kruskal-Wallis test genomförs istället. 
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Tabell 8, Samband mellan N/A och geografi 

Beroende Geografi Antal Median  

Brandbil Norrbottens län 

Västra Götalands län 

Hallands län 

Skånes län 

10 

7 

5 

20 

21,75 

23,36 

24,10 

20,08 

Kruskal-Wallis test signifikans 0,881 

 

Tabell 8 visar att de olika länens medianvärden är ungefär samma. Detta innebär att det inte 

finns någon signifikant skillnad mellan de olika länens N/A. Testet visar att variabeln 

Hallands län står för det högsta värdet och därför har denna variabel återigen valts ut till 

referensvariabel.  

 

Hypotesen om hur en kommunal verksamhet finansieras (hypotes 7), testas genom Parvisa T-

test, eftersom de båda beroende variablerna ställs mot varandra. 

 

Tabell 9, Samband mellan de beroende variablerna 

Beroende Antal Medelindex Standardavvikelse 

Brandbil 20 168,25 81,665 

Rensgaller 20 143,45 73,914 

T-test signifikans 0,591    

 

I tabell 9 kan man se att det inte finns någon skillnad mellan de två tillgångarna. Båda 

tillgångarna har ett index över hundra, vilket innebär att avskrivningstiden är kortare än 

nyttjandeperioden. Då testet inte är signifikant, går det inte att med säkerhet fastställa att 

resultatet beror på annat än tillfälligheter. 
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Hypotesen att en kommuns avskrivningar påverkas av om det råder majoritet eller inte 

(hypotes 9), testas genom både ett Anova test och Kruskal-Wallis test. 

 

Tabell 10, Samband mellan N/A och majoritet 

Beroende Majoritet Antal Medelindex Median 

Brandbil Höger 

Vänster 

Oklart 

12 

11 

19 

178,75 

181,36 

145,79 

25,13 

22,77 

18,47 

Anova test signifikans 0,267 

Kruskal-Wallis test signifikans 0,309 

Rensgaller Höger 

Vänster 

Oklart 

9 

9 

4 

163,78 

120,33 

185,50 

12,33 

10,17 

12,63 

Anova test signifikans 0,348 

Kruskal-Wallis test signifikans 0,719 

 

Tabell 10 visar att de kommuner där det är oklart om det råder höger eller vänster majoritet 

har bäst N/A för brandbilar. Kruskal-Wallis testet för brandbilar, visar att det finns en 

spridning mellan de olika kategoriernas medianvärde. Detta innebär att det finns en skillnad 

mellan de olika kategorierna, men dock inte en signifikant sådan. För rensgaller, visar Anova 

testet, att de kommuner där det råder vänster majoritet har bäst N/A. Anova testet indikerar 

för de båda beroende variablerna att det inte finns någon signifikans. Detta innebär att 

resultatet kan bero på tillfälligheter. Efter att ha genomfört testerna, har vi beslutat att använda 

variabeln vänster som referensvariabel för brandbil samt variabeln oklart för rensgaller. 
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Hypotesen att relationen mellan avskrivningstiden och nyttjandeperioden påverkas av vilken 

extern revisionsbyrå som kommunerna väljer att använda sig av (hypotes 12), testas med 

Anova samt Kruskal-Wallis test. 

 

Tabell 11, Samband mellan N/A och revisionsbyrå 

Beroende Revisionsbyrå Antal Medelindex Median 

Brandbil Öhrling PWC 

KPMG 

Ernst & Young 

Egen byrå/Samrev 

 

25 

7 

7 

3 

 

165,60 

157,86 

148,57 

208,33 

 

20,58 

20,93 

21,07 

31,50 

Anova test signifikans 0,421 

Kruskal-Wallis test signifikans 0,536 

Rensgaller Öhrlings PWC 

KPMG 

Ernst & Young 

Egen byrå/Samrev 

 

13 

4 

3 

2 

 

147,69 

149,00 

183,33 

116,50 

10,54 

13,25 

13,83 

10,75 

Anova test signifikans 0,858 

Kruskal-Wallis test signifikans 0,799 

 

Tabell 11 visar för variabeln brandbil, att de kommuner som använder sig av Ernst & Young 

har bäst N/A. Testet för variabeln rensgaller, visar däremot att de kommuner som använder 

sig av Egen byrå/Samrev har bäst N/A. Eftersom båda testen visar på ej signifikans, kan inte 

resultatet anses vara tillförlitligt. Efter att ha genomfört testen, har Egen byrå/Samrev valts ut 

som referensvariabel för brandbil och variabeln Ernst & Young för rensgaller. 
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Tabell 12, Korrelationsmatris för brandbil 
 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. N/A, Brandbil 1               

2. Storlek -,073 1              

3. Geografi -,082 ,368* 1             

4. Resultat kommunen ,091 ,760**  ,387* 1            

5. Resultat koncernen -,010 ,817**  ,425**  ,945**  1           

6. Soliditet kommunen ,052 ,526**  ,289 ,613**  ,584**  1          

7. Soliditet koncernen -,066 ,414**  ,399**  ,536**  ,581**  ,661**  1         

8. Skattekraft -,198 ,412**  -,050 ,407**  ,417**  ,362* ,111 1        

9. Skattebas -,072 ,994**  ,348* ,764**  ,821**  ,530**  ,395**  ,480**  1       

10 Skattesats -,021 -,479**  -,792**  -,508**  -,517**  -,422**  -,547**  -,114 -,459**  1      

11. Statsbidrag ,107 ,672**  ,058 ,464**  ,497**  ,351* ,328* -,092 ,635**  -,186 1     

12. Konkurrens ,162 -,039 -,311* ,025 ,055 -,046 -,009 ,158 -,022 ,156 ,186 1    

13. Övervakning ,092 ,680**  ,069 ,548**  ,618**  ,327* ,293 ,201 ,673**  -,231 ,577**  ,120 1   

14. Revisionsbyrå ,130 ,034 ,340* ,143 ,230 ,078 ,167 ,136 ,043 -,164 -,095 -,178 -,133 1  

15. Majoritet ,081 ,224 ,490**  ,252 ,246 ,249 ,277 ,088 ,230 -,536**  -,217 -,650**  -,002 ,194 1 

* Korrelationen är signifikant på 0.05 ** Korrelationen är signifikant på 0,01
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Tabell 13, Korrelationsmatris för rensgaller 
 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. N/A, Rensgaller 1               

2. Storlek ,010 1              

3. Geografi ,167 ,240 1             

4. Resultat kommunen ,177 ,782**  ,289 1            

5. Resultat koncernen ,075 ,816**  ,256 ,904**  1           

6. Soliditet kommunen ,304 ,725**  ,218 ,623**  ,591**  1          

7. Soliditet koncernen -,137 ,386 ,114 ,313 ,362 ,405 1         

8. Skattekraft ,642**  ,478* ,025 ,495* ,570**  ,590**  ,102 1        

9. Skattebas ,068 ,992**  ,224 ,794**  ,842**  ,745**  ,360 ,551**  1       

10 Skattesats -,112 -,320 -,828**  -,223 -,222 -,415 -,205 -,124 -,292 1      

11. Statsbidrag -,319 ,697**  -,216 ,459* ,418 ,381 ,283 -,004 ,668**  ,162 1     

12. Konkurrens ,108 -,135 -,641**  -,114 -,111 -,018 -,177 ,250 -,091 ,425* ,099 1    

13. Övervakning -,046 ,593**  -,153 ,357 ,420 ,364 ,258 ,233 ,597**  ,185 ,461* -,032 1   

14. Revisionsbyrå ,157 ,046 ,389 ,068 ,217 -,080 -,083 ,164 ,068 -,205 -,166 -,419 -,141 1  

15. Majoritet -,047 ,271 ,650**  ,143 ,187 ,180 ,070 -,027 ,227 -,666**  -,181 -,812**  ,044 ,237 1 

* Korrelationen är signifikant på 0.05 ** Korrelationen är signifikant på 0,01
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I tabell 12 kan man se att det inte finns någon oberoende variabel som är signifikant 

korrelerad med den beroende variabeln brandbil. Korrelationsmatris, för brandbil, indikerar på 

att det kan uppstå problem med multikolliniaritet mellan några av de oberoende variablerna. 

Variabeln resultat för koncernen tycks korrelera med både resultat för kommunen samt 

storlek. 

 

Tabell 13 visar att det endast är variabeln skattekraft som är signifikant korrelerad med den 

beroende variabeln rensgaller. Resterande oberoende variabler påvisar inte någon signifikans. 

Även denna korrelationsmatris indikerar på att det kan uppstå problem med multikolliniaritet 

mellan några av de oberoende variablerna. Variabeln storlek korrelerar med resultat för 

koncernen och skattebas. Variabeln resultat för kommunen korrelerar med resultat för 

koncernen och skattebas. Variabeln resultat för koncernen korrelerar med skattebas.  
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5.3 Multivariat analys 

I detta avsnitt presenteras den multivariata analysen. Testerna i den bivariata analysen 

behandlar endast samband mellan två variabler. Därför genomförs även en multivariat analys i 

form av multipla regressionsanalyser. Detta innebär, enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2003), att man kan testa två variabler mot varandra och samtidigt hålla resterande variabler 

konstanta. Variablerna i en multipel regressionsanalys påverkas alltså inte av varandras 

närvaro (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Om den bivariata och multivariata 

analysen skiljer sig åt, väger den senare tyngre. 

 

I de fall de oberoende variablerna har flera kategorier, har dummyvariabler skapats. Variabeln 

geografi som innehåller fyra kategorier, har gjorts om till fyra dummyvariabler. Hallands län 

har uteslutits ur resten av analysen och är därmed referensvariabeln (se tabell 7 och 8). 

Variabeln majoritet innehåller tre kategorier och har därför gjorts om till tre dummyvariabler. 

Som referensvariabler har vänster för brandbil och oklart för rensgaller valts ut (se tabell 10). 

Variabeln revisionsbyrå innehåller från början fem kategorier, vilket kan utläsas i tabell 4. 

Variabeln revisionsbyrå, med fyra kategorier, har gjorts om till fyra dummyvariabler. Egen 

byrå/Samrev utesluts ur resten av analysen för variabeln rensgaller och Ernst & Young för 

rensgaller. 

 

För att kontrollera om våra oberoende variabler är normalfördelade eller snedfördelade 

genomfördes ett Kolmogorov-Smirnov test. Då några variabler indikerade på snedfördelning, 

kommer dessa att logaritmeras. De multipla regressionsanalyserna kommer att göras dels med 

de oberoende variablerna som de är och dels med de logaritmerade variablerna.  
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5.3.1 Multipel regressionsanalys, Brandbil 

 

Tabell 14, Multipel regressionsanalys med samt utan dummyvariabler 

Med alla variabler Utan dummyvariablerna Beroende variabel: 
Brandbil Beta t-värde Sig. Tolerans Beta t-värde Sig. Tolerans 

Soliditet, kommunen ,111 ,560 ,580 ,486 ,144 ,713 ,481 ,604 
Skattekraft -,276 -1,304 ,204 ,428 -,195 -,894 ,378 ,518 
Skattebas -,656 -1,458 ,157 ,095 -,135 -,302 ,765 ,123 
Skattesats -,252 -,676 ,505 ,139 ,000 -,001 1,000 ,748 
Statsbidrag ,681 1,552 ,133 ,100 ,068 ,158 ,876 ,131 
Konkurrens ,693 2,956 ,007 ,350 ,351 2,106 ,043 ,885 
Övervakning ,166 ,827 ,416 ,479 ,101 ,499 ,621 ,594 
Revisionsbyrå: 
Öhrlings PWC  
KPMG 
Ernst & Young 

-,629 

-,274 
-,268 

-1,891 
-,962 
-,877 

 
,070 
,345 
,389 
 

 
,173 
,237 
,205 
 

    

Geografi: 
Norrbottens Län 
Västra Götalands Län 
Skånes Län 

 
-,322 
,157 
-,400 
 

 
-,870 
,465 
-1,363 
 

 
,392 
,646 
,185 
 

 
,140 
,169 
,223 
 

    

Majoritet: 
Oklart 
Höger 

 
-,241 
,292 

 
-,634 
,760 

 
,532 
,454 

 
,133 
,130 

    

R2/R2 justerad/F-värde/Sig. ,501 / ,213 / 1,740 / ,104 ,166 / -,006 / ,964 / ,472 

 

Tabell 15, Multipel regressionsanalys med logaritmerade variabler 

Med alla variabler Utan dummyvariablerna Beroende variabel: 
Brandbil Beta t-värde Sig. Tolerans Beta t-värde Sig. Tolerans 

Soliditet, kommunen ,114 ,609 ,548 ,531 ,156 ,780 ,441 ,611 
Skattekraft -,008 -,028 ,978 ,214 -,155 -,570 ,573 ,329 
Skattebas* -,965 -1,813 ,081 ,066 -,212 -,455 ,652 ,113 
Skattesats -,217 -,601 ,553 ,142 -,022 -,115 ,909 ,635 
Statsbidrag* ,782 1,728 ,096 ,091 ,061 ,161 ,873 ,167 
Konkurrens ,683 2,963 ,006 ,350 ,325 1,745 ,090 ,702 
Övervakning* ,316 1,535 ,137 ,439 ,141 ,665 ,511 ,540 
Revisionsbyrå: 
Öhrlings PWC  
KPMG 
Ernst & Young 

 
-,546 
-,177 
-,206 
 

 
-1,741 
-,671 
-,724 
 

 
,093 
,508 
,475 
 

 
,189 
,268 
,230 
 

    

Geografi: 
Norrbottens Län 
Västra Götalands Län 
Skånes Län 

 
-,578 
,149 
-,380 
 

 
-1,421 
,471 
-1,333 
 

 
,167 
,642 
,194 
 

 
,112 
,186 
,229 
 

    

Majoritet: 
Oklart 
Höger 

 
-,220 
,304 

 
-,587 
,805 

 
,562 
,428 

 
,133 
,131 

    

R2/R2 justerad/F-värde/Sig. ,516 / ,237 / 1,850 / ,082 ,170 / -,001 / ,994 / ,452 
* Logaritmerade 



 

 61 

Tabell 16, Multipel regressionsanalys med konkurrens samt skattekraft 

Med alla variabler Utan dummyvariablerna Beroende variabel: 
Brandbil Beta t-värde Sig. Tolerans Beta t-värde Sig. Tolerans 

Skattekraft ,742 3,154 ,004 ,358 ,348 2,326 ,025 ,991 
Konkurrens -,342 -2,191 ,036 ,814 -,163 -1,094 ,281 ,991 
Revisionsbyrå: 
Öhrlings PWC  
KPMG 
Ernst & Young 

-,557 
-,275 
-,332 
 

-1,831 
-1,094 
-1,263 
 

,077 
,282 
,216 
 

,214 
,312 
,287 
 

    

Geografi: 
Norrbottens Län 
Västra Götalands Län 
Skånes Län 

-,172 
-,065 
-,269 
 

-,544 
-,302 
-1,053 
 

,591 
,764 
,301 
 

,199 
,426 
,303 
 

    

Majoritet: 
Oklart 
Höger 

,193 
,585 
 

,593 
1,768 
 

,558 
,087 
 

,187 
,181 
 

    

R2/R2 justerad/F-värde/Sig. ,386 / ,188 / 1,950 / ,076 ,137 / ,093 / 3,095 / ,057 

 

I tabell 14 kan man se den första multipla regressionsanalysen för variabeln brandbil. I 

analysen finns varken storlek eller resultat för kommunen samt koncernen med. Detta 

eftersom de indikerar på multikolliniaritet i korrelationsmatrisen. Även variabeln soliditet för 

koncernen har blivit exkluderad, då vi menar att en variabel för soliditet är tillräcklig.  

 

Tabell 14 visar, både med samt utan dummyvariablerna, att det endast är variabeln konkurrens 

som visar på signifikans. Toleransvärdena, i analysen med dummyvariablerna, är något lägre 

än de toleransvärden i analysen utan dummyvariablerna. Trots en liten ökning, är 

toleransvärdena fortfarande inte på en acceptabel nivå. Detta indikerar på att ytterligare 

variabler korrelerar med varandra. 

 

Tabell 15 visar ytterligare en multipel regressionsanalys för variabeln brandbil. Denna gång 

har de oberoende variablerna, som indikerade på snedfördelning, byts ut mot logaritmerade 

variabler. Även denna analys visar att toleransvärdena är högre utan dummyvariablerna. Trots 

de logaritmerade variablerna, är det fortfarande endast variabeln konkurrens som är 

signifikant. I analysen utan dummyvariablerna är dock inte denna variabel längre signifikant, 

utan endast svagt signifikant.  

 

Tabell 16 visar den sista multipla regressionsanalysen för variabeln brandbil. I denna finns 

endast variablerna skattekraft och konkurrens samt dummyvariablerna med. I analysen med 

dummyvariablerna är toleransvärdena något lägre än i analysen utan dummyvariabler. Även 
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modellens signifikans är bättre i analysen utan dummyvariablerna. Dock är fortfarande de 

båda modellernas signifikansvärden endast svagt signifikanta.  

 

Tabell 16 indikerar att skattekraft samt konkurrens är de två variabler som kan antas påverka 

överensstämmelsen mellan nyttjandeperiod och avskrivningstid. Tillsammans har de en 

förklaringsgrad på 13,7 %, vilket innebär att variablerna svarar för 13,7 % av den beroende 

variabelns variation. 

 

I en multipel regressionsanalys, liknande den i tabell 16, stoppades även variabeln 

övervakning in. Detta medförde att toleransvärdena för de tre variablerna sjönk något, men 

modellens signifikans var fortfarande svagt signifikant (0,100). Detta ger en indikation, att 

även variabeln övervakning till en viss gräns kan antas påverka avskrivningar.  

 

5.3.2 Multipel regressionsanalys, Rensgaller 

 

Tabell 17, Multipel regressionsanalys med samt utan dummyvariabler 

Med alla variabler Utan dummyvariablerna Beroende variabel: 
Rensgaller Beta t-värde Sig. Tolerans Beta t-värde Sig. Tolerans 

Soliditet, kommunen ,506 1,199 ,270 ,194 ,551 1,686 ,112 ,275 
Skattekraft ,718 1,952 ,092 ,255 ,575 2,593 ,020 ,598 
Skattesats 1,211 1,531 ,170 ,055 ,519 1,805 ,091 ,355 
Statsbidrag -,683 -1,803 ,114 ,241 -,494 -2,083 ,055 ,523 
Konkurrens -,691 -1,679 ,137 ,204 -,460 -1,896 ,077 ,498 
Övervakning -,095 -,331 ,750 ,423 -,229 -1,028 ,320 ,594 

Revisionsbyrå: 
Öhrlings PWC  
KPMG 
Egen Byrå / Samrev 

 
,198 
-,283 
,144 

 
,513 
-,851 
,343 

 
,624 
,423 
,742 

 
,233 
,312 
,196 

    

Geografi: 
Norrbottens Län 
Västra Götalands Län 
Skånes Län 

 
-,195 
-,380 
,513 

 
-,227 
-,705 
,670 

 
,827 
,504 
,525 

 
,047 
,119 
,059 

    

Majoritet: 
Vänster 
Höger 

 
,138 
,044 

 
,239 
,097 

 
,818 
,925 

 
,103 
,167 

    

R2/R2 justerad/F-värde/Sig. ,758 / ,274 / 1,565 / ,283 ,559 / ,383 / 3,169 / ,033 
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Tabell 18, Multipel regressionsanalys med skattekraft, konkurrens samt övervakning 

Med alla variabler Utan dummyvariablerna Beroende variabel: 

Rensgaller Beta t-värde Sig. Tolerans Beta t-värde Sig. Tolerans 

Skattekraft ,828 2,265 ,047 ,291 ,641 3,336 ,004 ,930 
Konkurrens -,722 -1,764 ,108 ,231 -,122 -,643 ,528 ,959 
Övervakning -,127 -,494 ,632 ,589 -,158 -,834 ,415 ,955 

Revisionsbyrå: 
Öhrlings PWC  
KPMG 
Egen Byrå / Samrev 

 
-,059 
-,332 
-,256 

 
-,162 
-,970 
-,721 

 
,874 
,355 
,487 

 
,289 
,332 
,308 

    

Geografi: 
Norrbottens Län 
Västra Götalands Län 
Skånes Län 

 
-,066 
,163 
,105 

 
-,077 
,460 
,135 

 
,940 
,655 
,895 

 
,053 
,310 
,064 

    

Majoritet: 
Vänster 
Höger 

 
,801 
-,070 

 
1,864 
-,160 

 
,092 
,876 

 
,210 
,200 

    

R2/R2 justerad/F-värde/Sig. ,612 / ,184 / 1,431 / ,290 ,383 / ,280 / 3,718 / ,031 

 

I tabell 17 kan man se den första multipla regressionsanalysen för den andra beroende 

variabeln, rensgaller. I analysen finns varken storlek, resultat för kommunen samt koncernen 

eller skattebas med. Detta, återigen, eftersom de indikerar på multikolliniaritet i 

korrelationsmatrisen. Variabeln soliditet för koncernen har återigen blivit exkluderad. 

 

Tabell 17 visar med dummyvariablerna att det endast är variabeln skattekraft som visar på 

svag signifikans. Utan dummyvariablerna visar skattekraft istället på en stark signifikans. 

Toleransvärdena, i analysen med dummyvariablerna, är lägre än de toleransvärden i analysen 

utan dummyvariablerna. Trots en ökning, är toleransvärdena fortfarande inte på en acceptabel 

nivå. Detta indikerar på att ytterligare variabler korrelerar med varandra. 

 

Ingen av variablerna i tabell 17, förutom dummyvariablerna, indikerade på snedfördelningen. 

Därför görs ingen multipel regressionsanalys med logaritmerade variabler.  

 

Tabell 18 visar den sista multipla regressionsanalysen för variabeln rensgaller. I denna finns 

endast variablerna skattekraft, konkurrens och övervakning samt dummyvariablerna med. I 

analysen med dummyvariablerna, är toleransvärden lägre än i analysen utan dummyvariabler. 

Även modellens signifikans är bättre i analysen utan dummyvariablerna (0,031).  

 

Tabell 18 indikerar att skattekraft, konkurrens samt övervakning är de variabler som kan antas 

påverka överensstämmelsen mellan nyttjandeperiod och avskrivningstid. Tillsammans har de 
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en förklaringsgrad på 38,3 %, vilket innebär att variablerna svarar för 38,3 % av den beroende 

variabelns variation. 

 

5.4 Sammanfattning av hypotesprövning 

Efter att genomfört analysen har vi kommit fram till att alla hypoteser, förutom tre kan 

förkastas. Analysen har gett indikationer på att de resterande hypoteserna kan förkastas, 

eftersom ingen av de andra variablerna tycks vara korrelerade till någon av de beroende.  

 

Hypotes 4, att en kommuns skattekraft påverkar överensstämmelsen mellan nyttjandeperioden 

och avskrivningstiden, kan inte förkastas. Detta eftersom denna variabel har varit betydande i 

de multipla regressionsanalyserna och där visar på signifikanta samband. Variabeln indikerar 

även i korrelationsmatrisen för rensgaller, på ett signifikant samband. Dock kan vi inte med 

säkerhet fastställa att det finns ett positivt samband, då den ena korrelationsmatrisen indikerar 

på ett positivt samband medan den andra indikerar på ett negativt. Detta medför att hypotesen 

inte kan förkastas helt.  

 

Hypotes 9, att politisk konkurrens påverkar avskrivningarna positivt, kan inte förkastas. 

Variabeln konkurrens har varit framträdande i de multipla regressionsanalyserna, vilket visar 

på ett samband mellan variabeln och avskrivningar. Dock kan vi inte med säkerhet fastställa 

att det finns ett positivt samband, trots att korrelationsmatriserna ger indikationer på detta. 

Detta eftersom det i matriserna inte ges indikationer på någon signifikant korrelation mellan 

konkurrens och de beroende variablerna.  

 

Hypotes 11, att graden av övervakning påverkar överensstämmelsen mellan nyttjandeperioden 

och avskrivningstiden positivt, kan inte heller den förkastas. Även denna variabel har varit 

framträdande i de multipla regressionsanalyserna, men dock inte lika mycket för de båda 

beroende variablerna. Detta eftersom vi återigen inte kan hitta något signifikant positivt 

samband mellan denna variabel och någon av de beroende variablerna.  
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Bild 4. Hypotesmodell med resultat 

 

Hypotesmodellen ovan sammanfattar prövningen av hypoteserna, genom att visa om 

respektive hypotes förkastas eller inte. 

KOMMUNALA FAKTORER: 

storlek 

geografi 

ekonomi 

skattekraft 

skattebas 

skattesats 

skatt- eller avgiftsfinansierad  

statsbidrag 

POLITISKA FAKTORER: 

politisk majoritet 

politisk konkurrens 

MÄNSKLIGA FAKTORER: 

övervakning 

revisionsbyråer 

 

H1 Förkastas 

H2  Förkastas 

H3 Förkastas 

H4 Förkastas inte 

H5 Förkastas 

H6  Förkastas 

H7 Förkastas 

H8  Förkastas 

 

H9  Förkastas 

H10  Förkastas inte 

 

H11  Förkastas inte 

H12  Förkastas 
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Kapitel 6: Slutsatser 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera våra slutsatser samt föra en diskussion kring 

resultatet. Vidare förs en diskussion kring vad vi har kommit fram till angående hur väl de 

materiella anläggningstillgångarnas avskrivningstider speglar nyttjandeperioderna. Kapitlet 

avslutas med reflektioner samt förslag till fortsatt forskning inom det aktuella området. 

 

6.1 Slutsatser 

Analysen ger indikationer på att politisk konkurrens skulle kunna påverka överensstämmelsen 

mellan nyttjandeperiod och avskrivningstid. Detta kan förklaras genom att övervakningen i en 

kommun ökar då den politiska konkurrensen ökar (Baber, 1983). Den ökade övervakningen 

medför då bättre N/A. Detta argument har vi dock inte helt funnit något stöd för i analysen, 

vilket kan bero på vårt val att endast mäta övervakning genom revisionskostnad. Hade vi 

istället valt att undersöka variabeln övervakning på ett annat sätt, hade vi möjligtvis hittat ett 

signifikant samband mellan denna variabel och de beroende variablerna. 

 

Analysen indikerar även att skattekraft är en variabel som påverkar både de skatte- samt 

avgiftsfinansierade tillgångarnas avskrivningar. Förklaringen kan vara att en kommuns 

skattekraft påverkar dess ekonomiska status. Politiker kan därför, på grund av skattekraftens 

nivå, anpassa avskrivningarna av de materiella anläggningstillgångarna för att påverka resultat 

i den riktning de önskar. 

 

Resultatet av analysen kan endast ses som indikationer, dels eftersom vårt urval kan anses 

vara bristfälligt och dels på grund av den snedfördelning visa variabler indikerar på. Detta 

medför att större vikt läggs vid den information som framkommit under samtalen med 

respondenterna. 

 

De svar vi fått från våra respondenter angående avskrivningstider på rensgaller, antyder att det 

tidigare inte var vanligt med komponentavskrivning på dessa. Istället skrevs eller skrivs än 

idag rensgallret av tillsammans med resten av reningsverket. Däremot kan man även se att de 

reningsverk som de senaste åren bytt ut rensgallret, ofta börjar tillämpa 
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komponentavskrivning på det nya. Slutsatsen man kan dra av detta är att en diskussion kring 

komponentavskrivning på rensgaller har uppstått, vilket leder till att fler och fler använder sig 

av denna metod. En förklaring kan vara att organisationer som är beroende av en annan 

organisation inom samma omgivning, känner press att använda samma redovisningssystem 

som denna eller att en organisation härmar andra organisationer i samma omgivning genom 

att tillämpa de redovisningssystem som de vet funkar för dem (DiMaggio & Powell, 1983). 

Även Carpenter och Feroz (2001) menar att organisationer anpassar sig till sin institutionella 

omgivning och använder sig av redovisningssystem som andra organisationer i samma 

omgivning anser vara socialt och generellt accepterade. Detta innebär att det räcker att en 

kommun börjar tillämpa komponentavskrivning på rensgaller, för att det 

redovisningssystemet ska sprida sig till ytterligare kommuner. Man kan, med stöd av 

DiMaggio och Powell (1983) samt Carpenter och Feroz (2001), anta att många av de 

kommuner som idag inte tillämpar komponentavskrivning på rensgaller, kommer att börja 

göra det. 

 

Båda de tillgångarna som vi valt att undersöka, har enligt listan från Svenska 

kommunförbundet rekommenderade avskrivningstider på tio år. Trots att listan idag är 

inaktuell och inte längre ska tillämpas, har det under samtalen med respondenterna ändå 

framkommit att ett flertal kommuner använder sig av listan. Indikationer finns på att 

kommuner inte genomför enskilda prövningar av respektive anläggningstillgång, utan istället 

väljer att tillämpa den avskrivningstid som listan från Svenska kommunförbundet anger. Detta 

medför att avskrivningstiden inte speglar nyttjandeperioden, vilket får stöd från både analysen 

samt vår undersökning. Analysen visar att varken brandbilars eller rensgallers 

avskrivningstider speglar nyttjandeperioden. En förklaring till att den inaktuella listan 

fortfarande tillämpas och att de nya rekommendationerna inte ännu helt tillämpas, kan vara att 

det finns en institutionell tröghet när det gäller förändringar inom en organisation (Artsberg, 

1992). Detta innebär, enligt Artsberg (1992), att förändringar möts av motstånd och därför tar 

tid att genomföra. Slutsatsen av detta blir att kommuner lever kvar i det gamla och vill inte att 

saker och ting ska förändras, trots att det skulle kunna leda till att den kommunala 

redovisningen blir bättre. 

 

Ytterligare en slutsats man kan dra är att lagstiftare samt normgivare bör vara försiktiga med 

vad de stiftar och publicerar. Detta eftersom vi i denna undersökning ser tydliga tendenser till 

tröghet vad gäller förändringar. Bergvärn et al. (1995) menar att 
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redovisningsrekommendationer är till för att hjälpa och underlätta praxis. Bland annat har 

RKR, i enlighet med KRL, till uppgift att utforma rekommendationer. Konsekvenserna av 

publiceringar av rekommendationer från lagstiftare samt normgivare kan övergå till att vara 

allt för normgivande kring redovisning inom den kommunala sektorn. Kommunerna gör det 

då lätt för sig genom att använda listan och avstår därför från att anpassa sina tillgångar till 

mer specifika avskrivningstider och nyttjandeperioder. 

 

Slutsatsen av denna uppsats blir att de kommunala avskrivningarna, av materiella 

anläggningstillgångar, inte speglar nyttjandeperioden. Vidare blir slutsatsen även att de 

kommunala avskrivningarna inte heller görs i överensstämmelse med den lagstiftningen samt 

de rekommendationer som finns. 

 

6.2 Reflektioner 

Det faktum att många av våra oberoende variabler inte är normalfördelade, gör att analysens 

resultat inte blir helt rättvisande. Resultatet från analysen får istället ses som indikationer, 

vilket gör det svårt för oss att på ett bra sätt pröva våra hypoteser. Därför kan vi utifrån våra 

förutsättningar inte med säkerhet fastställa om en hypotes bör förkastas. En ytterligare 

anledning till detta problem är att vårt respondenturval kan vara för litet. Fler respondenter 

skulle kunna göra balansen i de oberoende variablerna bättre och därmed öka användningen 

av resultatet från analysen. Ytterligare respondenter med geografisk spridning, skulle kunna 

jämna ut den skillnad det finns mellan våra respondenter och resten av populationen. Då vårt 

respondenturval inte fullt ut representerar resten av Sveriges kommuner, går det inte heller att 

fullt ut generalisera resultatet geografiskt. 

 

Trots att vår analys endast kan betraktas som indikationer, anser vi dock att den teori vi 

framställer fortfarande är relevant för slutsatsen, men att brister på variablernas mått gör att vi 

endast kan göra antydningar utifrån analysen. 

 

Som tidigare nämnts, skulle vi även kunnat mäta variabeln övervakning på ett annat vis och 

därmed kanske kunnat hitta ett signifikant samband mellan denna och dem beroende 

variablerna. Ett alternativt sätt att undersöka denna variabel skulle kunna vara att endast 

beakta kostnaderna till de sakkunniga biträdena. Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara att 

kartlägga medias, till exempel lokaltidningars, intresse för kommunal redovisning. 



 

 69 

 

Vid insamling av data från våra respondenter har det kommit oss till känna att ett flertal 

kommuner tillsammans bildat ett bolag eller förbund inom både räddningstjänst och 

reningsverk. Med facit i hand hade ett val av tillgångar som ligger helt inom kommunernas 

egen regi, gett oss ett större respondenturval vilket hade gynnat undersökningens 

generaliserbarhet. 

 

Oavsett de problem som vi stött på, tycker vi att undersökningen och vidare resultatet är 

intressant. Respondenterna har svarat sanningsenligt på våra frågor. Detta är något som 

förvånat oss, att de svar respondenterna själva gett oss säger att nyttjandeperioden inte speglar 

avskrivningstiden. Respondenterna är alltså fullt medvetna om de felaktiga 

avskrivningstiderna som kommunen sätter på tillgångarna. Vi var beredda på mer förskönade 

svar än vad vi fått, vilket är bra för vår undersökning. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom vi stötte på stora problem med att flera kommuner hade gått samman och bildat 

gemensamma bolag eller förbund för både räddningstjänst och reningsverk, hade det varit 

intressant att undersöka hur avskrivningarna sker i olika kommunala bolag och hur detta i sin 

tur påverkar kommunen. Det skulle även kunna vara intressant att undersöka skillnader 

mellan privata och kommunala bolags avskrivningar. 

 

Då vi gjort en kvantitativ studie kring kommunala avskrivningar, hade det varit intressant att 

komplettera denna med en kvalitativ studie. Det vill säga en studie som ger en mer djup än 

bred bild av kommunala avskrivningar. Det man då skulle kunna undersöka är bland annat hur 

processen från inköp till avskrivning går till samt hur och om mänskliga faktorer spelar in. 

 

En intressant vinkel skulle även vara att kolla vad de sakkunniga biträdena anser om den 

kommunala redovisningen. Detta skulle kunna ge en annan bild av den kommunala 

redovisningen, då respondenterna skulle vara utomstående samt oberoende personer. 

 

Som vi har kunnat konstatera i denna undersökning, används fortfarande den inaktuella listan 

som Svenska kommunförbundet publicerat. Det skulle vara intressant att undersöka hur 
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lagstiftningen samt rekommendationer påverkar den kommunala redovisningen, samt vad som 

krävs för att få folk att tillämpa nya saker. 

 

Denna undersökning har endast studerat en liten del av den kommunala redovisningen och det 

finns därför många intressanta områden kvar att undersöka. 
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BILAGA I. Frågeunderlag angående brandbil 
 
 
Denna undersökning behandlar den senast upprättade tennisplanen i Er kommun. 
 
 
1. Hur länge har Ni haft brandbilen? 
 
________________________________________  
 
 
2. Hur länge till räknar Ni med att använda den? 
 
________________________________________  
 
 
3. Hur lång avskrivningstid har Ni på den?  
 
________________________________________ 
 
 
4. Har denna avskrivningstid vid något tillfälle blivit justerad? 
 
________________________________________ 
 
 
5. Tillämpar Ni komponentavskrivning på den utrustningen som finns på brandbilen? 
 
________________________________________ 
 
 
6. Innan Ni skaffade denna brandbil, fanns det då en annan brandbil som ersattes av den 
nya? Om nej, bortse från fråga 6-7. 
 
() Ja 
() Nej 
 
 
7. Hur lång var avskrivningstiden på den tidigare brandbilen? 
 
________________________________________  
 
 
8. Hur länge utnyttjade Ni den tidigare? 
 
________________________________________ 
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BILAGA II. Frågeunderlag angående rensgaller 
 
 
Denna undersökning behandlar det senaste upprättade rensgallret på Ert reningsverk. 
 
 
1. Hur länge har Ni haft rensgallret? 
 
________________________________________  
 
 
2. Hur länge till räknar Ni med att använda det? 
 
________________________________________  
 
 
3. Hur lång avskrivningstid har Ni på det?  
 
________________________________________ 
 
 
4. Har denna avskrivningstid vid något tillfälle blivit justerad? 
 
________________________________________  
 
 
5. Innan ni skaffade detta rensgaller, fanns det då ett gammalt rensgaller som ersattes av det 
nya?  Om nej, bortse från fråga 6-7. 
 
() Ja 
() Nej 
 
 
6. Hur lång var avskrivningstiden på det tidigare rensgallret? 
 
________________________________________  
 
 
7. Hur länge utnyttjade Ni det tidigare? 
 
________________________________________ 
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BILAGA III. Slutligt respondenturval   
 
Arjeplog 
Arvidsjaur 
Bjuv  
Boden 
Bromölla 
Båstad 
Dals-ed 
Falkenberg 
Gällivare 
Halmstad 
Helsingborg 
Herrljunga 
Hylte 
Hässleholm 
Höganäs 
Hörby 
Höör 
Jokkmokk 
Kalix 
Kiruna 
Klippan 
Kristianstad 
Laholm 
Landskrona 
Lilla edet 
Luleå 
Munkedal 
Orust 
Osby 
Pajala 
Perstorp 
Piteå 
Sotenäs 
Staffanstorp 
Strömstad 
Svalöv 
Svedala 
Tanum 
Trelleborg 
Varberg 
Åstorp 
Älvsbyn 
Ängelholm 
Örkelljunga 
Östra Göinge 
Överkalix 
 


