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Abstract 

Problem Practice studies made by the municipal sector’s standard setting organ showed 

that many municipalities applied the accounting standards incorrectly. 

Particularly remarkable was how the municipalities lacked to apply the 

recommendations regarding the area of accounting for land development. 

Purpose The purpose of this study is to contribute with knowledge of how accounting 

practices are constructed in the municipal sector and to identify the factors that 

influence how municipalities adopt a new accounting method. In order to delimit 

us, the study will focus on the area of accounting for land development. 

Method  The study is based on a qualitative research method where interviews were made 

with five different municipalities in Sweden. An analytical model was then 

created to facilitate the analysis of the collected data and to create an 

understanding of how practices are constructed. 

Conclusion  The conclusions of the study indicate that the standard setting organ, the Council 

for municipal accounting and the legislation create the framework that the 

municipalities should relate to when developing accounting practices. The study 

also identified four key factors that are highly contributing to the construction of 

practice. Out of these factors, one has turned out to be more prominent and has 

not received much attention in previously made studies. 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden och problemdiskussionen, som sedan ligger 

till grund för forskningsfrågan och syftet med uppsatsen. Avslutningsvis redogörs för hur en 

avgränsning kommer att genomföras. 

 

1.1 Bakgrund  
Kommuner har en viktig funktion i dagens samhälle. De styrs av folkvalda politiker som 

planerar och beslutar inom de olika kommunala verksamheterna. Den ekonomiska 

redovisningen i dessa verksamheter har stora krav på sig att vara transparent. Detta innebär att 

utomstående intressenter ska ha möjlighet att ha en god insyn i den kommunala verksamheten 

för att enkelt kunna förstå redovisningen av genomförd verksamhet och dess ekonomiska 

konsekvenser (Brorström, Haglund & Solli, 2014). Öppenhet och insyn är även det ett högre 

krav inom kommunal verksamhet jämfört med andra organisationer i samhället eftersom 

resurser är fördelade på politiska grunder. En annan viktigt grund till öppenhet och insyn är 

att kommunerna finansieras med skattemedel som bör hanteras effektivt för att tillfredsställa 

medborgarna (Falkman, 2001). Enligt Rådet för kommunal redovisning (2011) finns ett stort 

behov av att göra de finansiella rapporterna mer användbara för intressenterna och anger 

därför fem kvalitativa egenskaper som bör beaktas när rapporterna upprättas. Dessa 

egenskaper är: begriplighet, jämförbarhet, relevans, tillförlitlighet samt öppenhet och 

transparens. 

Lagen om kommunal redovisning (KRL) trädde i kraft år 1998 och innefattar nio kapitel. 

Syftet med lagen var att säkerställa tydligheten av då rådande enhetliga principer. Tidigare 

redovisningsbestämmelser i Kommunallagen (KL) ansågs otydliga och gav möjlighet för 

kommuner att själva bestämma vilka redovisningsregler och principer som skulle gälla. 

Regleringarna i KRL gäller i princip samtliga verksamheter och är därför utformade mer 

generellt. Utformningen av lagen tog starka intryck från Bokföringslagen (BFL) och 

Årsredovisningslagen (ÅRL), exempelvis behandlar kapitel sex värderingen av tillgångar som 

till stora delar är hämtat från ÅRL (Brorström, Haglund & Solli, 2014).  

I anslutning till upprättandet av KRL bestämde lagstiftarna att ett oberoende organ vid sidan 

av gällande lagstiftning skulle grundas. Detta skedde år 1997 och fick namnet Rådet för 

kommunal redovisning (RKR). Huvuduppgiften för RKR var att utveckla god 

redovisningssed i enlighet med KRL genom att upprätta rekommendationer i 

redovisningsfrågor. Förutom rekommendationer upprättar rådet kompletterande informationer 

och idéskrifter för att handleda i god redovisning. Exempelvis kan en ny specifik 

redovisningsfråga i den privata sektorn bli aktuell att implementera i den offentliga sektorn 

(Brorström, 2014). RKR poängterar att idéskrifter inte direkt är normgivande, men att de ger 

en samlad bild av normgivande rekommendationer och regleringar av ett visst 

redovisningsområde samt information om hur det praktiskt ska tillämpas (RKR, 2012).    
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Denna studie har sin utgångpunkt i idéskriften ”Redovisning av kommunal markexploatering 

– En praktisk vägledning”, som RKR utgivit år 2012. Syftet med idéskriften är att ge 

kommunerna en praktisk vägledning av hur rekommendationer och regleringar av redovisning 

inom markexploatering kan tillämpas. Markexploatering innebär att kommunen förbereder 

råmark för byggandet av bostäder, affärer, kontor och industrier. Marken ska också planeras 

för byggandet av nya gator, parker, VA- och elanläggningar (RKR, 2012).  

En utveckling inom markexploatering har skett på senare år vilket har bidragit till att tidigare 

lagar och rekommendationer inte längre är aktuella och väsentliga. Ny plan och bygglag har 

också trätt i kraft (år 2011) och nya rekommendationer inom redovisning av tillgångar samt 

intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar, har gett upphov till nya redovisningsprinciper 

inom markexploatering. Syftet med skriften var att stimulera till att praxis utvecklas enligt 

god redovisningssed. Det finns ett flertal rekommendationer som utfärdats av RKR som 

beskriver vad god redovisningssed är inom markexploatering. De viktigaste 

rekommendationerna i vår studie som berör redovisning av markexploatering är 

”Rekommendation 11.4 – Redovisning av materiella anläggningstillgångar” samt 

”Rekommendation 18 – Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar” (RKR, 2014).   

I rekommendation 11.4 anges bland annat att om en tillgång förväntas ha flera komponenter 

med väsentligt olika nyttjandetider, ska varje komponent skrivas av separat. Exempelvis kan 

det handla om idrottsplatser, gator och vägar där komponenter av betydande värde måste 

särskiljas och skrivas av olika beroende på nyttjandeperioden (RKR, 2013). Detta explicita 

krav på tillämpning av komponentavskrivning är tvingande för kommunerna, vilket innebär 

att kommunerna även måste förhålla sig till ytterligare en redovisningsförändring vid 

anpassning till redovisning av markexploatering.            

1.2 Problemdiskussion 
Enligt en praxisundersökning som RKR (2014) upprättade avseende på 2013 års 

årsredovisningar, framgår det att 121 kommuner och landsting bröt mot 1-4 

rekommendationer. De tre mest anmärkningsvärda avvikelserna visar sig i: 

 Rekommendation 11.4, Materiella anläggningstillgångar (37 avvikande kommuner) 

 Rekommendation 13.2, Redovisning av hyres/leasingavtal (43 avvikande kommuner)  

 Rekommendation 18, Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning (43 avvikande 

kommuner). 

Rekommendationerna 11.4 och 18 påverkar i stor grad redovisningen av markexploatering då 

det förekommer stora ekonomiska värden i anläggningstillgångar samt att en betydande del av 

dessa värden går till försäljning.  

Enligt KRL 6:1 § (1997:614) klassificeras tillgångar som anläggningstillgångar om de är 

avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Enligt idéskriften om ”Redovisning av 

markexploatering” menar RKR (2012) att även tillgångar av publik karaktär ingår i 

definitionen av materiella tillgångar. Detta innebär att även mark som utgör allmän plats 

såsom gator, parker samt vatten- och avloppsnätet i ett exploateringsområde ska klassificeras 

som anläggningstillgång, under förrutsättning att kommunen är den slutgiltiga ägaren. Enligt 
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KRL 6:1 § (1997:614) ska en tillgång som inte är anläggningstillgång klassificeras som 

omsättningstillgång. Detta innebär att exploateringsmark som ska avyttras inte antas vara 

avsedd för stadigvarande bruk och ska därför klassificeras som omsättningstillgång. Enligt 

rekommendation 18 ska inkomster intäktsbokföras den dagen tillträdet sker. Dessutom ska 

kostnader och intäkter som uppkommit ifrån samma affärsuppgörelse matchas mot varandra 

enligt matchningsprincipen (RKR, 2013).   

Praxisundersökningen visar alltså att många kommuner av olika anledningar fortfarande redo-

visar enligt tidigare praxis och därmed inte följer aktuella redovisningsrekommendationer. 

Samtidigt har utvecklingen inom redovisningsområdet för markexploatering också bidragit till 

att många kommuner inte följer gällande normering och regleringar.  

Inom kommuner finns flera olika verksamheter, vilket också bidrar till att redovisningen blir 

mer komplicerad i jämförelser med andra organisationer som har en eller ett fåtal olika 

verksamheter. Flera studier som behandlar de olika områdena inom kommunal redovisning 

har genomförts. Bland annat har den kommunala pensionsskulden varit ett uppmärksammat 

ämne och flera studier har genomförts (Andersson & Paulsson 2010; Jonsson & Wagneryd 

2007; Hanberth & Klein 2006). Däremot har redovisning av markexploatering inte 

uppmärsammats tidigare vilket väcker vårt intresse att utifrån detta obeforskade 

redovisningsområde studera hur redovisningspraxis konstrueras inom den kommunala 

sektorn.  

 

1.3 Forskningsfråga  
Hur konstrueras redovisningspraxis inom den kommunala sektorn? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur redovisningspraxis konstrueras i den 

kommunala sektorn. Detta genom att studera olika kommuners agerande i samband med 

redovisningsförändringar samt vilka faktorer som påverkar vid implementering av nya 

redovisningsrekommendationer. 

 

1.5 Avgränsning 
Kommuner har ett brett verksamhetsområde med flera olika förvaltningar, exempelvis inom 

skola, vård och stadsbyggnad. Var och en av dessa förvaltningar har individuella regler på 

redovisningen vilket medför att hela redovisningsområdet blir omfattande. Vi har därför valt 

att avgränsa oss till att endast studera redovisningen av markexploatering. 

Redovisningsområdet är intressant då det innefattar stora ekonomiska värden vilket gör att 

den totala ekonomin påverkas anmärkningsvärt av hur redovisningen tillämpas.  
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2. Teoretisk referensram 

 
Kapitlet inleds med en beskrivning av teorier vi använt oss av. Då det inte finns någon 

konkret teori till hur redovisningspraxis skapas, har vi valt att angripa det med hjälp utav den 

institutionella teorin. Det perspektiv från den institutionella teorin som kommer behandlas i 

detta avsnitt är nyinstitutionell teori. Inom den nyinstitutionella teorin kommer ett stort fokus 

att läggas på de isomorfiska processerna samt legitimitet. Detta i sin tur för att ge ett mer 

heltäckande analytiskt begrepp för att förstå hur redovisningspraxis konstrueras inom den 

kommunala sektorn. 

 

2.1 Institutionell teori 
Institution är ett begrepp som kan tolkas på många sätt. Enligt Gustafson (2006) belyser 

Abernethy och Chua att institutionalisering kan beskrivas som en process där handlingar 

repeteras samt ger samma mening av den egna organisationen men även för andra 

organisationer. En institutionell miljö kännetecknas av utarbetade regler, praxis, symboler, 

trosuppfattningar och normativa krav, som enskilda organisationer väljer att följa för att få 

stöd och legitimitet (ibid.).  

Den institutionella teorin beskriver framförallt varför förändring inom redovisning är så pass 

svår samt varför den går långsamt. En förklaring till detta är att den institutionella teorin 

koncentrerar sig på att vi människor visar upp en tröghet som grundar sig i att vi har fått en 

vana att göra en aktivitet på ett visst sätt och att vi sedan tar för givet att det är det rätta sättet 

att göra det på (Artsberg, 2005). 

Den institutionella teorin uppmärksammar varför organisationer inte fungerar som de 

rationella verktyg de är tänkta att vara. Den belyser hur omgivande faktorer, invanda mönster 

samt gamla vanor styr organisationer mer än rationalitet. Många forskare ifrågasatte synen på 

att organisationer är ett rationellt verktyg som genom produktion av varor och tjänster uppnår 

sina uppsatta mål. Dock hävdade forskarna att organisationer är institutionaliserade. Detta 

betyder att det som påverkar vad som görs i en organisation, snarare beror på omgivningen 

samt hur saker gjorts tidigare än att organisationen fungerar som ett rationellt verktyg. Det är 

enbart på ytan som en organisation framstår som rationellt (Eriksson-Zetterquist, 2012). 

 

2.2 Nyinstitutionell teori 
Nyinstitutionell teori har sin grund i Mayer & Rowan’s (1977) revolutionerande artikeln med 

titeln ”Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony”. Artikel var 

början på den nya inriktningen inom den institutionella teorin och förklarar 

organisationsavdelningars formella struktur. Teorin bygger på antaganden om att 

organisationer genomför omstruktureringar som en reaktion på omvärldens påverkan och som 

är socialt accepterade av den institutionella miljön (Carpenter & Feroz, 2001). Det 

nyinstitutionella perspektivet tenderar att fokusera på organisationsstrukturer och processer 

som är gemensamma för ett givet organisationsfält. Organisationsfält beskrivs som ett fält där 

organisationer som utövar liknande uppgifter befinner sig i. Det kan exempelvis vara olika 
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industriföretag som kan iakttas från nationell såväl som internationell synvinkel. En fråga som 

beaktas är varför arbetsmarknader, skolor, stater och företag är så pass homogena i sin 

organisering. Det är den formella strukturen inom en organisation som genererar legitimitet då 

organisationens struktur speglar de myter i organisationens institutionella miljö. Det som 

kopplar samman organisationens olika delar är dess målsättningar. För att en organisation ska 

bli framgångsrik krävs det att det sker en koordination samt kontroll av aktiviteter (Eriksson-

Zetterquist, 2012). Powell & DiMaggio (1991) menar att effektivitet inte är den drivande 

faktor då det kommer till strukturella förändringar i organisationer. De menar att det istället är 

byråkratisering och andra former av förändring som blir resultatet av en anpassning och som 

gör att organisationer liknar varandra allt mera utan att nödvändigtvis blir effektivare.  

DiMaggio & Powell (1983) menar att enskilda organisationer inte påverkas av direkta effekter 

från andra organisationer i sin omgivning utan att det snarare är förändringen av strukturen 

inom deras organisationsfält. Genom att organisationer tillhör detta fält kan de uppnå den 

legitimitet som krävs för att erhålla sig arbetskraft samt andra resurser som är nödvändiga för 

organisationens överlevnad. Ett organisationsfält är skapat av de starkaste organisationerna 

inom fältet. Det är dessa som bestämmer reglerna och rutinerna som anses legitima. Då de 

mindre organisationerna stöder de starka organisationerna bidrar det till deras överlevnad som 

är direkt beroende av de starka organisationerna. Om det är så att förhållandena är stabila för 

de stora organisationerna blir de per automatik stabila för de mindre organisationerna. Därför 

låter organisationerna inom ett organisationsfält saker och ting vara som de är. Detta beskriver 

varför organisationer liknar varandra, de handlar inte självständigt utan organisationerna är 

främst avspeglingar av fältets egenskaper och det som eftersöks i första hand är legitimitet. 

Detta kallas homogeniseringsprocess (Eriksson-Zetterquist, 2012).  

 

2.2.1 Isomorfism 

För att få ett mer konkret begrepp på homogenisering bland organisationer och 

organisationsfält kan begreppet isomorfism användas. Det finns tre typer av isomorfism som 

kommer att beskrivas närmare i avsnittet. 

Praxis är något som organisationer kan anta frivilligt som svar på påtryckningar från 

omvärlden att rätta sig efter accepterade standards. Det kan även antas ofrivilligt av en 

organisation som svar på tvång av institutioner med makt (Gustafson, 2006). Powell & 

DiMaggio (1991) menar att isomorfism är det bästa begreppet att beskriva 

homogeniseringsprocessen som sker bland organisationer. Kort sagt kan det sägas att 

institutionell isomorfism är den process där aktörer i organisationer tenderar att anta samma 

praxis och/eller strukturer över tiden som en respons på påtryckningar från den institutionella 

miljön. Då det kommer till den institutionella isomorfismen har Powell & DiMaggio (1991) 

identifierat tre mekanismer. De är påtvingad isomorfism, imiterande processer samt normativa 

påtryckningar. 

Påtvingad isomorfism 

Den påtvingande isomorfismen kommer främst från politisk påverkan. Det finns både 

formella och informella påtryckningar från andra organisationer. Starkare organisationer 
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kräver att svagare organisationer anpassar sig till formella och informella krav. Ibland kan 

handlingar vara direkt hänförliga till krav från myndigheter. Exempel på en starkare 

organisation i detta fall är staten som har möjlighet att påverka genom lagstiftning samt 

finansiella bidrag. Det kan även vara att staten vill att organisationer anpassar sig till ny 

teknik för att exempelvis undvika miljöbelastning av den fysiska miljön (Powell & DiMaggio, 

1991). 

Imiterande processer 

Den imiterande isomorfismen inträffar när organisationer känner osäkerhet. När mål är 

otydliga, prestations och verksamhetsmått är svåra att ta fram eller när miljön skapar 

osäkerhet väljer organisationen av dessa anledningar att frivilligt forma sig efter andra 

starkare organisationer. Den osäkra organisationen väljer att imitera starkare organisationer 

inom samma organisationsfällt, som uppfattas som mer legitima och/eller framgångsrika. 

Genom att imitera andra undviker organisationen att lägga ner arbete och stora kostnader för 

att ta fram nya lösningar. Dock behöver inte den ledande organisationen alltid vara medveten 

om att en organisation imiterar dem, det kanske även finns en önskan om att inte blir 

imiterade. Däremot imiterar svagare organisationer de starkare organisationerna endast för att 

skaffa sig en bild av hur de starkare organisationerna gör (Powell & DiMaggio, 1991). 

Normativa påtryckningar 

Denna isomorfism innebär att en profession i en organisation är utsatt för påtryckningar att 

rätta sig efter regler och normer som utvecklats av professionella grupper. Den kommer från 

det inflytande som utbildningar och professioner har. Det betyder att personer i en 

organisation med rätt kompetens har en förmåga att utveckla och forma vad som är det 

korrekta sättet att göra vissa specifika saker på. Då det kommer till professionalism har 

yrkesmedlemmarna en gemensam strävan att komma fram till vilka tillvägagångsätt samt 

metoder som ska ligga till grund för professionen. Målet är att tillsammans skapa en 

gemensam utgångspunkt samt att legitimera professionen. Professionen påverkas av den 

tvingande och imiterande isomorfismen då det alltid finns ramverk för organisationer som de 

måste förhålla sig till. Detta är då oftast staten som har inflytande över de andra 

organisationernas agerande. Det är då inte helt ovanligt att organisationerna imiterar varandra 

då det blir en norm att gör på ett visst sätt (Powell & DiMaggio, 1991). 

Då det kommer till normbildningar inom ett yrke är universitetsutbildningar en viktig 

institution men även olika typer av nätverk. Universitetsutbildade personer skapar sig nätverk 

redan under utbildningen men även senare i yrkeslivet vilket är viktigt för spridandet av 

tankeprocesser och normer. Genom att dessa personer är med i nätverk träffar de personer 

med likartade positioner men även med liknande utbildningar, detta i sig befäster de normer 

och regler som finns inom gruppen. Detta medför även att dessa personer tenderar att se 

likartat på olika problem och ta liknande beslut (Powell & DiMaggio, 1991; DiMaggio & 

Powell, 1983).  



7 
 

Som ovan beskrivet kan det sammanfattningsvis sägas att homogeniseringsprocessen kan ske 

på tre olika sätt. Figur 2 illustrerar de tre sätten för hur organisationer efterliknar andra 

organisationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 - Modell över den homogeniseringsprocess som DiMaggio och Powell kallar isomorfism (Gustafson, 2006) 

 

Många forskare har försökt konkretisera den institutionella teorin, genom att identifiera 

förändringsprocesser inom institutioner. På senare tid betonas även vikten av symboliska 

system och mentala kartor som ger riktlinjer för beteende (Scott, 2008). Vidare menar Scott 

(2008) att DiMaggio & Powell (1983), på ett bra sätt lyckats identifiera förändringsprocessen 

i form av de isomorfiska processerna. Scott (2008) har sedan identifierat och utarbetat tre 

olika element som ligger bakom den institutionella ordningen. Dessa element är regulativa, 

normativa och kognitiva.  

Institutioner eller organisationer bärs upp av regulativa, normativa samt kognitiva element 

som bidrar till det sociala beteendets stabilitet. De regulativa elementen uttrycks i form av 

lagar, regler och administrativa rutiner med formella syften. De normativa elementen 

framträder i form av det som ”eftersträvas” av en organisation och som uppfattas bra och 

legitimt. Dessa element är framförallt legitimitetsskapande och bygger på idén att människor i 

organisationer handlar utifrån lämplighetslogik och utifrån vad som anses vara socialt 

accepterat samt moraliskt och etiskt riktigt. De kognitiva elementen förklarar människors sätt 

att tänka och handla likformigt. Detta leder i sin tur till stabilitet i sociala beteenden. De 

kognitiva elementen ger en speciell typ av legitimitet då de sällan ifrågasätts. Med detta sagt, 

framkommer det att de kognitiva elementen även innehåller regulativa element då 

tillvägagångssätt som bryter mot institutionen mer eller mindre ses som otänkbara (Scott, 

2008).  

Dessa element bidrar i sin tur med kognitiva scheman, normativa vägledningar och regler som 

främjar det sociala beteendet. För att skapa detta krävs det interaktioner mellan människor för 

att bevara och skapa riktlinjerna för ett korrekt socialt beteende (Scott, 2008). 

ISOMORFISM 

Påtvingade Imiterande Normativa 

AKTÖRER 
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2.3 Legitimitet  
Begreppet legitimitet är centralt inom den institutionella teorin och förklarar hur anpassning 

till omgivningen påverkar organisationens överlevnad. Författarna menar att det inte bara 

räcker med teknisk information och materiella resurser för organisationens överlevnad utan att 

det krävs att organisationen bygger upp en trovärdighet hos omgivningen samt en social 

acceptans. För att en organisations ska bevara sin legitimitet krävs det att de förhåller sig till 

ett system där normer, värden, förväntningar och definitioner styr (Wry, Lounsbury & Glynn, 

2011). Legitimitetsprocessen härstammar från sociologin och innebär att organisationer 

handlar i linje med centrala normer och värderingar, exempelvis att organisationen förhåller 

sig till lagar och regler samt etik och moral. Gör organisationen detta över en längre tid skapas 

legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2012).  

Deephouse & Schuman (2008) identifierar kopplingar mellan legitimitet, status och rykte. 

Författarna menar att legitimitet uppstår genom avspegling av sociala riktlinjer, status 

uppkommer genom grupptillhörighet och rykte genom prestationer samt hur personen 

presenterar sig. En persons status påverkas av legitimitet genom att ett legitimt uppträdande 

ger en viss status. Vidare kan legitimitet påverkas av status genom att ett medlemskap i en 

statusgrupp kan tillåta brytandet mot mindre legitimitetsbrott men att å andra sidan kan leda 

till att större legitimitetsbrott ger hårdare straff då det kan hota gruppen som helhet. Rykte 

påverkas av legitimitet då handlingar ofta är synliga och i sin tur trovärdiga i presentation av 

sig själv. Legitimitet påverkas av rykte genom att legitimitetsgrupper ger godkännande och 

tillhörighet. Även rykte och status påverkar varandra då statusen ger tidigare prestationer en 

större betydelse och då kan ryktet vara av stor betydelse i en statusgrupp. Trovärdighet och 

pålitlighet är starkt kopplat till förtroende vilket är viktigt både inom rykte och legitimitet 

(Deephouse & Schuman, 2008).       

Legitimering sker först och främst genom att starka personer eller organisationer med högt 

anseende accepterar en viss lösning. Vidare blir legitimitet en viktig faktor som är starkt 

förankrat till den imiterande isomorfismen. Organisationer tenderar att imitera organisationer 

som de uppfattar som framgångsrika och legitima. Legitimitet finns även inom den 

påtvingande och normativa isomorfismen. Detta genom de olika normgivande organen som 

exempelvis Financial Accounting Standards Board (FASB) som pekas ut som ett organ med 

hög legitimitet. I Sverige ses Bokföringsnämnden (BFN) som legitimt då de utifrån BFL 

tilldelats ansvaret för utvecklingen av god redovisningssed (Törnqvist, Lumsden & Marton, 

2000). 
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3. Metod  
 

I det här kapitlet kommer det att presenteras hur uppsatsens ämne valts. Vidare kommer det 

även framföras hur vi gått tillväga i studien samt vilka val som gjort och varför. 

 

3.1 Forskningsansats  
Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur redovisningspraxis konstruerades inom den 

kommunala sektorn. Vi valde att tillämpa en kvalitativ forskningsansats eftersom att det 

lämpade sig bäst då syftet med uppsatsen var att beskriva och förklara kontexten samt ägna 

mer uppmärksamhet åt studieobjektets perspektiv. Detta innebar en mer subjektiv uppfattning 

av kontexten för att slippa det objektiva, vilket var av betydelse då redovisningspraxis oftast 

uppkommer ur en delvis subjektiv tolkning av redovisningsregler, rekommendationer och 

normer. Vi valde att inte tillämpa en kvantitativ forskningsansats på grund av att den inte har 

som syfte att uppmärksamma det stora sammanhanget, vilket enligt Bryman & Bell (2013) är 

av stor betydelse när en kvalitativ forskningsansats tillämpas. Därmed är det i synnerhet 

viktigt med beskrivningen och betoningen av kontexten i kvalitativ ansats. Sociala liv har en 

tendens att ses i termer av processer inom den kvalitativa forskningen och till följd av detta är 

det viktigt att beskriva hur mönster och skeende utvecklas över tid (Bryman & Bell, 2013). 

I tidigare stycke tas motiverande faktorer upp till val av forskningsstrategi. Det är viktigt att 

komplettera en forskningsstrategi med en passande forskningsdesign. Alla forsknings-

strategier passar inte till alla forskningsdesigner, utan det gäller att hitta en matchning. Då det 

kommer till kvalitativ ansats är etnografisk studie eller kvalitativ intervjuundersökning de 

mest förekommande. Vi valde att använda oss av en komparativ forskningsdesign, även 

kallad multipel fallstudie, som hamnar under kategorin kvalitativ intervjuundersökning. Enligt 

Bryman & Bell (2013) möjliggör den komparativa forskningsdesignen att skapa bättre 

förståelse för de sociala företeelserna i en organisation. Forskningsansatsen lämpade sig då 

uppsatsen ämnade studera två eller flera fall med syftet att få en bättre förståelse för sociala 

företeelser som uppkom inom samma särart. Huvudsakliga argumentet för denna typ av 

forskningsdesign är att teoriutveckling underlättas. Då studien jämför två eller flera olika fall, 

blev det en starkare utgångspunkt för att slå fast under vilka förutsättningar studiens teori, höll 

respektive inte höll. Jämförelsen kan i sig även vara bidrag till begrepp som är relevanta för 

en teori i utveckling (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.2 Kritik mot forskningsstrategi och forskningsdesign 

Då det kommer till kritik mot kvalitativ forskningsdesign, är det oftast kvantitativa forskare 

som kritiserar kvalitativ forskning och vice versa. Det menas att det finns svårigheter i att 

replikera undersökningen. Detta beror på det ostrukturerade upplägget samt att 

undersökningen är beroende av forskarens uppfinningsrikedom. Undersökningen formas 

utifrån forskarens egna intressen. Detta på grund av att det inte finns några accepterade 

tillvägagångsätt när det gäller insamling av data. Det hävdas även att kvalitativ forskning är 

svår att generalisera. Då forskaren väljer ut deltagarna genom icke-sannolikhetsurval och 
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genomför ostrukturerade intervjuer i en viss organisation blir det problem att generalisera 

detta till andra organisationer. Dock är syftet med kvalitativ forskning att generalisera 

resultatet till teorin och inte populationen. Det är inte statistiska kriterier som är avgörande när 

diskussioner förs gällande resultatet av en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Vi tog kontakt med Örebro kommun för att höra ifall det fanns något intressant uppsatsämne 

att skriva om. Till en början behandlades fyra olika förslag som sedan bantades till två, där det 

då stod mellan att antingen skriva om markexploatering eller komponentsavskrivningar. Valet 

föll på redovisnings av markexploatering då vi såg det som mer spännande och utmanande. Vi 

märkte att det skrevs många uppsatser om komponentsavskrivningar och ytterst lite om 

redovisnings av markexploatering. Med detta i åtanke valde vi tillslut att skriva om 

redovisning av markexploatering. Sedan började vi leta efter studier och vetenskapliga artiklar 

för att skapa oss en uppfattning vad som skrivits inom området. Vi letade även i litteraturen 

samt olika dokument från RKR och KEF. Vi kom sedan fram till att vi ville ta reda på hur 

redovisningspraxis konstrueras inom den kommunala sektorn, framfört allt på grund av att det 

finns lite forskning om det inom den kommunala sektorn. 

 

3.3.1 Litteratursökning 

Utgångspunkten i denna studie var tidigare forskning inom området för institutionell teori då 

den teoretiska referensramen utvecklades utifrån denna teori. Vidare blev litteratur en viktig 

källa till den teoretiska referensramen. Litteraturen hittade vi på Örebro universitets bibliotek. 

Även vetenskapliga artiklar blev ett starkt komplement till litteraturen för uppbyggandet av 

den teoretiska referensramen. De vetenskapliga artiklarna hittade vi genom Örebro 

universitets databas, Summon, men även via Google scholar, ScienceDirect och JSTOR.  

Denna kombination utgjorde då en teoretisk referensram som hade som syfte att studera hur 

redovisningspraxis skapas i den kommunala sektorn.  

Teorierna i sig behandlar hur organisationer påverkas av sin omvärld samt vad 

organisationerna gör för olika val beroende på den institutionella miljön. Huvudmålet för 

organisationen är att uppnå legitimitet. Det är då olika processer vid dessa val som gör att 

redovisningspraxis skapas inom den kommunala sektorn.    

 

3.3.2 Datainsamling 

Datainsamling brukar oftast ske i två steg. Till en början är det viktigt att skaffa sig en 

övergripande förståelse av problemområdet. Detta gjordes genom insamling av redan 

tillgänglig information om kommunerna via deras årsredovisningar. I en kvalitativ studie 

räcker det inte endast med sekundärdata för att besvara frågeställningen utan en komplettering 

gjordes av ny väsentlig data, så kallad primärdata i form av intervjuer.  

Christensen (2010) menar att det finns fyra huvudsakliga insamlingstyperna av data, dessa är; 

enkät, intervju, observation och experiment. Då studien är av kvalitativ karaktär har vi valt att 

använda oss av intervjuer för att samla in nödvändig data. Valet berodde på att enkäter inte 
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skulle kunna ge oss samma utförliga svar som vid intervjuer. Det är två olika typer av 

intervjuer vi har använt oss av, den ena är telefonintervjuer och den andra är personlig 

intervju. Varför vi använt oss av dessa två typer av intervjuer beror på geografiska 

begränsningar samt brist på tid att genomföra personliga intervjuer med samtliga kommuner. 

Vi genomförde fyra telefonintervjuer och en personlig intervju. Telefonintervjuerna 

genomförde vi med Linköping kommun, Gävle kommun, Kalmar kommun och Kumla 

kommun. Den personliga intervjun genomfördes med Örebro kommun.  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att det skapades en 

lista på teman och frågor, en så kallad intervjuguide, som skulle beröras under intervjuns gång 

(Christensen, 2010). Intervjuguiden sändes iväg till respondenterna några dagar i förväg för 

att ge dem möjlighet att förbereda sig. Motivet med semistrukturerade intervjuer var att ge 

respondenten möjligheten att prata mer öppet och utförligt. Valet till att göra intervjuer var på 

grund av att det gick relativt snabbt att genomföra samt att vi som intervjuare hade en stor 

kontroll över intervjusituationen. Därmed kunde vi ställa mer komplexa frågor, samt 

följdfrågor för att få ut det mesta av frågorna. Uppstod det några oklarheter kunde det enkelt 

förklaras och redas ut. Att sända ut enkäter med frågorna var inte ett alternativ eftersom det 

kan uppstå funderingar som kräver en interaktion mellan intervjuaren och respondenten för att 

kunna få ut tillräckligt bra svar. Dock fanns det även negativa aspekter med intervjuer. Detta 

gällde främst dataanalysen som var komplicerad eftersom en stor mängd data samlades in för 

att sedan sorteras och tillslut analyseras (Christensen, 2010).  

 

3.3.3 Urval 

Innan vi valde kommuner till vår studie läste vi igenom olika kommuners årsredovisningar för 

att identifiera de kommuner som kommit en bit på vägen med redovisning av 

markexploatering. Syftet var att ta med kommuner som är olika stora och som kommit olika 

långt i processen av redovisning av markexploatering. Detta för att kunna studera olika 

perspektiv då vi i syfte ämnade undersöka om geografiskt förhållande spelade någon roll samt 

kommunernas storlekar vid anpassning av nya redovisningsrekommendationer. Det var även 

viktigt att ha i åtanke att välja kommuner som på senare år haft en befolkningsökning 

eftersom det troligtvis utförs någon form av exploatering av mark. Innan intervjuerna 

utformade vi en intervjuguide som vår handledare granskade för att säkerställa att de olika 

teman och frågorna överensstämde med studiens syfte.  

Samtliga intervjuer spelades in för att inte gå miste om viktigt information. Medgivande fanns 

från alla representanter från de olika kommunerna som vi intervjuade. Efter att intervjuerna 

genomfördes transkriberade vi samtliga intervjuer ordagrant. Detta för att ha möjlighet till att 

ta med citat, som i sin tur ger fältet en mer levande röst.   

 

3.4 Etiska aspekter 
Då det kommer till etiska aspekter och individskyddskravet har Vetenskapsrådet fyra 

huvudkrav på forskningen. Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å.). 
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Vi hade med hänsyn till informationskravet informerat respondenterna vad syftet med studien 

var samt deras roll i studien. Vidare vad gäller samtyckeskravet fick vi samtycke av 

respondenterna genom att fråga ifall de varit villiga att ställa upp på att delta i en intervju. Vi 

har även, vad det gäller konfidentialitetskravet, informerat respondenterna att vi inte skulle 

nämna personliga namn, utan endast kommunens namn samt respondenternas yrkestitel. 

Samtliga respondenter godkände detta. Uppgifterna kommer att förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av den. Till sist när det gäller nyttjandekravet underrättade vi 

respondenterna att intervjuerna endast kommer att användas i studiens syfte och ingenting 

annat.   

 

3.5 Bedömning av kvalitativ undersökning  
Det förs ofta diskussioner kring begrepp som reliabilitet, validitet, generaliserbarhet etc. 

Frågan som kan ställas är, vilka begrepp är relevanta för vilken forskningsstrategi? Inom 

kvantitativ forskning är reliabilitet och validitet väsentliga begreppen. Detta på grund av att 

reliabilitet har som syfte att ta reda på om ett mått är stabilt eller inte. Validitet innebär att 

slutsatserna studeras och jämförs mot studiens syfte för att kontrollera att det som har för 

avsikt att mätas har mätts (Bryman & Bell, 2013).  

Inom den kvalitativa forskningen anses det inte passande att använda sig av dessa två begrepp 

utan ersätter de med begreppen; tillförlitlighet, som kan ses som en motsvarighet till den 

interna validiteten, överförbarhet, som kan ses som en motsvarighet till den externa 

validiteten, pålitlighet, som kan jämföras med reliabilitet och konfirmering som kan jämföras 

med objektivitet (Bryman & Bell, 2013). För att öka tillförlitligheten i studien fördes 

anteckningar under intervjuerna, samtliga intervjuer transkriberades och sammanfattningar 

upprättades för dessa transkriberingar. Då redovisningspraxis är under ständig utveckling 

anser vi att överförbarheten är god då utvecklingen av redovisningspraxis undersöks på 

liknande sätt, både inom den kommunala och privata sektorn. För att öka pålitligheten har vi 

under metodavsnittet presenterat vad för forskningsmetod och design vi valt och varför. 

Vidare har vi även presenterat hur vi gått tillväga under studiens gång samt motiverat valen vi 

gjort. För att öka konfirmering och bekräftelse i studien har den teoretiska inriktningen varit 

grunden till framställandet av empiri, analys, diskussion och slutsats vilket vi anser inte 

påverkat studien i sig.  

 

3.6 Analysmetod 
Till en början konstruerades en intervjuguide i form av olika kategorier som utgick ifrån 

studiens syfte samt teoretiska referensram. I syftet framgår det att vi ska studera hur 

kommuner agerar och hur de anpassar sig till redovisningsrekommendationer samt vilka 

faktorer som spelar in på agerandet. Därav gjordes en kategorisering på just dessa begrepp, 

det vill säga anpassning till redovisningsrekommendationer och påverkande faktorer. Under 

kategorin påverkande faktorer kom vi fram till underkategorier i form av nätverk, 

betydelsefulla personer, revisorer och resurser/kompetens. För att få en uppfattning om vad 

intervjupersonerna har för roll i kommunerna och hur kommunerna arbetar med 

markexploatering, skapades även en inledande kategori.  
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Då syftet med studien var att undersöka hur kommunerna anpassar sig till nya 

redovisningsrekommendationer samt vilka faktorer som påverkar denna anpassning blev 

dessa två kategorier naturliga. Vidare urskilde vi från teorin de påverkande faktorerna för att i 

det insamlade materialet finna de fyra mest påverkande som därefter blev underkategorier till 

rubriken ”Faktorer som påverkar anpassningen”. Samma kategorier användes i empirin och 

analysen. Det insamlade datamaterialet analyseras utifrån de givna kategorierna och jämförs 

mot teorin i den teoretiska referensramen. Jämförelser görs även mellan kommunerna för att 

identifiera om det finns likheter och skillnader samt om några generella relationer kan 

urskiljas.  
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4. Kommunal redovisning 
 

I följande kapitel presenteras data som ämnar förklara vilka regelverk, normgivande organ 

och redovisningsprinciper som kommuner måste förhålla sig till vid tillämpning av 

redovisningen. Även skillnader mellan privat och kommunal sektor redogörs.  

       

4.1 Normering och Praxis 
Den kommunala redovisningslagen och den praxis som utvecklats i kommuner har historiskt 

sett påverkats i hög grad av den privata sektorn (Tagesson, 2007). Det poängteras dock att 

gapet mellan privat och offentlig redovisning har ökat. Sedan Sverige gick med i Europeiska 

unionen (EU) har normeringen inom den privata sektorn förändrats. Till följd av detta har 

regleringarna inom privat sektor ökat på senare år. Flera forskare är på senare tid överens om 

att privat sektors redovisning skiljer sig markant från offentlig sektorns redovisning (ibid.). 

Med anledning av de speciella egenskaper som kommunal redovisning har, upprättade RKR 

(2000) en rapport med syfte att identifiera och konkretisera innebörden av den kommunala 

särarten. I rapporten diskuteras vikten av att den kommunal redovisning skiljer sig från andra 

organisationers redovisning samt att den kännetecknas av stor försiktighet och öppenhet. Den 

kommunala särarten medför till att erkända redovisningsprinciper inte alltid kan ha lika stor 

relevans i den offentliga sektorn jämfört med andra organisationer (ibid.). I diskussioner om 

förutsättningar i förarbetena till KRL anges flera svårigheter att direkt tillämpa privata 

sektorns redovisningslagstiftning på offentliga sektorn (Brorström, Haglund & Solli (2014). 

Svårigheterna som författarna anger sammanfattas i huvuddrag enligt följande:  

 Kommuner bedriver allmännyttig verksamhet som i huvudsak finansineras av 

kommunalt skatt och statliga bidrag.  

 Ramen för den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning anges i 

Kommunallagen (KL) samt i andra speciallagar.  

 Verksamheten är av allmänt intresse och är därmed förhindrad att bedriva 

näringsverksamhet i vinstsyfte 

 En enskild kommun kan inte upphöra att existera eller gå i konkurs  

 Styrelseskicket bygger på den representativa demokratins principer, vilka bland annat 

innefattar ett politiskt ansvarstagande. Styrelseskicket innebär också en öppenhet 

som exempelvis tar sig utryck i offentlighetsprincipen. 

 Målformulering, prioritering, och resursfördelning via en budget och beslut om 

denna budget är centrala delar i styrningen.   

Ovan beskrivna förrutsättningar uttrycks i RKR (2000) och menar på att den kommunala 

särarten påverkat utformningen av kommunala redovisningslagen. Exempelvis är kommunala 

verksamheters budgetar i fokus när det i KRL, kapitel 2 andra paragrafen uttrycks att 

bokföringen ska vara ordnad för att jämförelse med den fastställda budgeten ska vara möjlig 

att genomföra. Ett annat exempel är kravet på uppställningen av balans- och 

resultaträkningen, där uppställningen skiljer sig i den kommunala sektorn med avseende till 

att kommunala verksamheter finansieras av skatt och bidrag. Även vid värderingen av 
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tillgångar finns skillnader som tar sig utryck i att företag har möjlighet att genomföra 

uppskrivningar medan det i kommunal sektor är begränsat till att endast göra uppskrivningar 

av finansiella tillgångar. Den största skillnaden finns dock i KRL, kapitel 8, sammaställd 

redovisning, som endast innefattar två paragrafer medan Årsredovisningslagen (ÅRL) består 

av 29 paragrafer. Anledningen till denna skillnad är att koncernredovisningen skiljer sig 

väsentligt mellan privata och kommunala verksamheter. Kommuner hänvisas istället att 

tillämpa den utvecklade praxisen inom ramen för vad som är god redovisningssed (ibid.). 

        

4.2 Konceptuellt ramverk för finansiell rapportering 
Precis som det nämndes i inledningen av uppsatsen har RKR som huvuduppgift att främja och 

utveckla god redovisningssed inom kommunal redovisning. Detta görs genom att arbeta fram 

rekommendationer och se till att sprida dessa till kommunerna. Därefter görs uppföljningar 

för att fortsätta med utvecklingsarbetet mot god redovisning (Brorström, Haglund & Solli 

2014). För att vägleda i utformningen av finansiella rapporter utvecklade RKR (2011) ett 

konceptuellt ramverk med syftet att underlätta utformningen av framtida rekommendationer 

och revidering av befintliga rekommendationer. Dessutom är syftet att vägleda revisorer och 

redovisningsansvariga att tillämpa rekommendationer samt ge intressenter vägledning i hur 

rapporter ska tolkas i överensstämmelse med rekommendationerna (RKR, 2011). Kopplingen 

mellan RKRs konceptuella ramverk och International Accounting Standards Boards (IASB, 

2001) föreställningsram för finansiell rapportering kan utläsas i de beskrivna syftena, som 

tydligt visar att RKRs ramverk direkt är hänfört från IASBs föreställningsram.       

I rapporten som ligger till grund för ett diskussionsunderlag till det konceptuella ramverket 

framförs att normgivarana bör ta hänsyn till riskerna, exempelvis risken med att ramverket tar 

mindre hänsyn till miljöpåverkan och sociala perspektiv. Dock belyses att fördelarna är 

många med konceptuellt ramverk (Tagesson, 2007). Fördelarana framförs av Deegan & 

Unerman (refererad i Tagesson, 2007) i sin artikel från 2006 enligt följande:   

 Normgivarana tvingas till att bli konsekventa i sina rekommendationer. 

 Risken för politisk påverkan minskar 

 Kommunikationen mellan redovisningsansvariga och normgivarna underlättas 

 En effektivare och billigare normgivning då de grundläggande antagningarna redan är 

fastställda 

 

4.2.1 Kommuners finansiella rapportering 

Till skillnad från privata sektorn har kommuner en säkerställd överlevnad då de huvudsakliga 

intäkterna kommer in via skatter. I kommunala organisationer bidrar resurserna till att 

verksamheterna uppnår sina målsättningar, detta då verksamheten inte har som mål att gå med 

vinst, till skillnad från vinstdrivande organisationer där verksamheten är ett medel till att ge 

resurser och avkastning. Skillnaderna förtydligas i tabell 1 (RKR, 2011). 
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 Kommuner Vinstdrivande 

organisationer 

Mål Verksamhet Resurser 

Medel Resurser Verksamhet 

 
Tabell 1. Mål-/medelstruktur (RKR, 2011) 

 

Huvudsyftet för kommunala verksamheter är alltså att uppfylla de fastställda målsättningarna 

och för att mäta dessa behövs de finansiella rapporterna. Dock är det nödvändigt att 

komplettera rapporterna med annan information om mängd och kvalitet för att säkerställa att 

informationen ger en rättvisare bild. Rapporterna är en viktig informationskälla för interna 

beslutsfattare i planerandet och utvärderandet av resursfördelning. Kommuninvånare, brukare 

och staten är exempel på externa användare av de finansiella rapporterna. Denna grupp är 

däremot de intressenter som är i störst behov av att rapporterna ger en rättvis bild, detta 

eftersom de inte har tillgång till intern dokumentation som de interna beslutsfattarna har 

(RKR, 2011). Intressenter är väldigt olika och kräver olika typer av information, vilket gör det 

svårt att tillfredsställa allas behov. Dock är Sverige ett demokratiskt samhälle och bör då i 

första hand fokusera på att tillgodose väljarna och skattebetalarna med den information som 

anses bäst (Tagesson, 2007). 

 

4.2.2 Finansiella rapporternas kvalitativa egenskaper  

För att göra de finansiella rapporterna mer användbar för intressenterna anges fem viktiga 

kvalitativa egenskaper som definieras i begriplighet, jämförbarhet, relevans, tillförlitlighet 

samt öppenhet och transparens (RKR, 2011). I IASBs (2001) anges endast fyra av dessa 

viktiga egenskaper för användarna, vilket betyder att RKR utökar de kvalitativa egenskaperna 

med kriteriet ”öppenhet och transparens”. De fem egenskaperna förklaras närmare enligt 

följande: 

Begriplighet av de finansiella rapporterna är en förutsättning för att användarna ska ha 

möjlighet att läsa av innehållet. Alltså ska rapporterna inte vara svårlästa då alla användarna 

inte förrutsätts ha tillräcklig kunskap för att tolka informationen. Viss rapportering får 

däremot vara mer komplicerad om det finns belägg för att säkerställa att beslutsfattare får 

betydelsefull information (RKR, 2011). Artsberg (2005) poängterar att det normgivande 

organet IASB i dess föreställningsram inte specificerar hur informationen kan utformas för att 

inte vara svårförstådd. RKR har uppmärksammat detta och framfört att rapporterna bör 

kompletteras med noter och tilläggsupplysningar för att göra dessa mer begripliga (RKR, 

2011). 

Jämförbarhet över tid är extra viktig i kommunala verksamheter då dess varor eller tjänster 

vanligen inte prissätts på en öppen marknad. Rapporterna ska kunna jämföras både i 

tidsperspektiv och mellan olika redovisningsenheter (RKR, 2011).  

Relevans av de finansiella rapporterna är viktigt med hänsyn på användarnas behov av 

relevant information som underlag till att fatta beslut och utvärdera tidigare och framtida 
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händelser. Förutom en relevant information i rapporten krävs det att informationen är aktuell i 

tiden, alltså inte vara en föråldrad information (RKR, 2011). 

För att uppnå en tillförlitlig återspegling av verksamheterna är det nödvändigt att rapporterna 

är neutrala och objektiva. Den ekonomiska informationen i rapporterna ska ge en korrekt bild 

av de ekonomiska händelserna för att vara tillförlitlig. Alltså bör inte allt för mycket fokus 

läggas på att sammanställa rapporterna utifrån dess juridiska form, men självklart inom ramen 

för gällande regelverket (RKR, 2011).  

Den sista viktiga kvalitativa egenskapen avser öppenhet och transperens. RKR (2011) 

påpekar att denna aspekt bör beaktas för att underlätta bedömningen av resultat och ställning.    

Avslutningsvis menar RKR (2011) att det alltid måste göras avvägningar mellan ovan nämnda 

kvalitativa egenskaper och väsentligheten av informationen. Exempelvis nämns att en 

avvägning mellan nytta och kostnader av att ta fram väsentlig information måste vägas mot 

användarnas särskilda behov. 
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5. Empiri 
I empirikapitlet presenteras primärdata som inhämtats från fem intervjuer med fem olika 

kommuner. För att ge läsaren inblick i de medverkande kommunerna kommer det 

inledningsvis ske en övergripande presentation av respektive kommun. Därefter kategoriseras 

primärdata i form av hur medverkande kommuner anpassar sig till nya 

redovisningsrekommendationer samt vilka faktorer som påverkar anpassningen. 

 

5.1 Presentation av medverkande kommuner 

 

Linköping kommun 

Linköping kommun är Sveriges femte största kommun med 150 202 invånare under 2013. 

Folkmängden har succesivt ökat med 1 378 personer i genomsnitt per år, beräknat på perioden 

2009-2013 (Statistiska centralbyrån, 2014).   

En telefonintervju genomfördes med en controller i Linköping kommun, med huvudsakligt 

arbete inom övergripande redovisningsfrågor och ansvarar för en så kallad ekonomihandbok 

som beskriver kommunens ekonomistyrningsregler. Controllern, som är utbildad på 

socialhögskolan med inriktning mot kommunal ekonomi samt en vidareutbildning mot en full 

magisterexamen, har en mångårig arbetserfarenhet inom kommunala verksamheter.  

De redovisningsprinciper som används inom markexploatering anpassades år 2013 utefter 

idéskriften ”Redovisning av kommunal markexploatering – En praktisk vägledning” som kom 

ut år 2012. Tidigare redovisades marken i balansräkningen och därefter gjordes en 

slutavräkning när hela exploateringsområdet avslutades. Problem uppstod när vissa tomter 

inte såldes vilket förorsakade att områden inte kunde slutredovisas.      

Örebro kommun 

Örebro kommun är Sveriges sjunde största kommun med 140 599 invånare under 2013. 

Folkmängden har succesivt ökat med 1 648 personer i genomsnitt per år, beräknat på perioden 

2009-2013 (Statistiska centralbyrån, 2014).   

En personlig intervju genomfördes med tre representanter för Örebro kommun. Intervjuperson 

ett arbetar som redovisningschef sedan några månader tillbaka och har tidigare erfarenhet som 

ekonom med inriktning mot redovisningsfrågor. Hen har en högskoleutbildning från 

förvaltningslinjen med inriktning mot organisation. Intervjuperson två har en flerårig 

erfarenhet som ekonom i Örebro kommun och har rätt nyligen riktat om arbetet mot 

redovisningsfrågor. Hen har en magisterexamen i ekonomi med en teknisk inriktning. 

Intervjuperson tre arbetar som ekonom åt Stadsbyggnad, bland annat inom 

exploateringsområdet, och har en högskoleexamen på förvaltningslinjen.  

Verksamheten markexploatering omfattar i år, 95 exploateringsområden. Omslutningen har 

varit relativ stabil sedan 2009 men ökat kraftigt år 2014. Redovisningen inom detta område 

har följt tidigare års gällande riktlinjer. Men sedan ett år tillbaka jobbas det frekvent med att 
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anamma nya riktlinjer från RKR. En intern riktlinje är upprättad och överlämnad till 

kommunstyrelsen för ett godkännande, för att sedan implementeras i verksamheten år 2015.            

Gävle kommun  

Gävle kommun är Sveriges 16e största kommun med 97 236 invånare under 2013. 

Folkmängden har succesivt ökat med 721 personer i genomsnitt per år, beräknat på perioden 

2009-2013 (Statistiska centralbyrån, 2014).   

En telefonintervju genomfördes med budgetchefen i Gävle kommun. Budgetchefen har ansvar 

för budgetprocessen på totalnivå men också de kommunala bolagen ingår i den processen. 

Även redovisningsfrågor inom delårsrapporter, bokslut och liknande inkluderas i arbetet. Hen 

är utbildad som förvaltningssocionom med en ekonomisk inriktning. 

Markexploatering omfattar en stor verksamhet och påverkar hela kommunens ekonomi. Inom 

femårsperioden 2014-2018 budgeteras inkomster på cirka 305 miljoner och utgifter på 183 

miljoner vilket skapar ett positivt kassaflöde, vilket får stora effekter på resultaträkningen. 

Dagen då intervjun genomfördess fanns det ett 20 tal projekt på gång men en del av dessa är 

etapper i en del av stora projekt. Redovisning av markexploatering sker efter gällande 

redovisningsregler samt de rekommendationer som ges ut av RKR, bland annat 11.4 

”Materiella anläggningstillgångar” som har viktig betydelse vid klassificeringsfrågan. 

Tillgångarna som ska behållas i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgång medan 

mark som ska säljas klassificeras som omsättningstillgång. Även rekommendation 18 

”Intäkter från avgifter, bidrag och liknande” beaktas då den spelar stor roll vid hantering av 

försäljningsinkomster. 

Kalmar kommun 

Kalmar kommun är Sveriges 34e största kommun med 63 887 invånare under 2013. 

Folkmängden har succesivt ökat med 375 personer i genomsnitt per år, beräknat på perioden 

2009-2013 (Statistiska centralbyrån, 2014). 

En telefonintervju genomfördes med en controller i Kalmar kommun som arbetar främst inom 

exploatering. Tjänsten inrättades för två år sen och har en inriktning mot just 

exploateringsekonomi. Intervjupersonen som har en civilekonomutbildning i grunden, har 

lång erfarenhet som ekonom både från Kalmar kommun samt från en annan angränsande 

kommun. 

Verksamheten markexploatering omfattar i år (2014) ett 80 tal exploateringsprojekt och ett 50 

tal av dessa är större projekt. I år budgeteras det 50 miljoner i intäkter och 70 miljoner i 

kostnader. Verksamheten omfattar mer resurser i år jämfört med tidigare år, vilket går jämnt i 

hand med att markexploatering ökat. I jämförelse med år 2007 där 30 exploateringsprojekt var 

igång har kommunen idag mer än 100 % ökning av antal projekt. Redovisning av projekten 

sker utifrån de rekommendationer som RKR ger ut, alltså den mark som ska säljas redovisas 

som omsättningstillgång.  
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Kumla kommun 

Kumla kommun är Sveriges 116e största kommun med 20 904 invånare under 2013. 

Folkmängden har succesivt ökat med 173 personer i genomsnitt per år, beräknat på perioden 

2009-2013 (Statistiska centralbyrån, 2014). 

En telefonintervju har genomförts med ekonomichefen i Kumla kommun. Intervjupersonen 

har en lång erfarenhet som ekonomichef och ansvarar för budget- och bokslutsprocessen.  

Försäljningen av exploateringstomter har under perioden 2008-2013 varit relativt stor. De 

första två-tre åren har kommunen i genomsnitt sålt 30-40 småhustomter per år och något lägre 

de efterföljande åren under femårsperioden, men har återigen under 2014 ökat försäljningen 

till cirka 30 tomter. Kommunen har redovisat tomterna enligt tidigare praxis som 

anläggningstillgång men har haft avsikt att byta till nya redovisningsprinciper som RKR 

utgivit. Övergången till RKRs rekommendationer har kommunen velat genomföra tidigare 

men har på grund av olika omständigheter inte kunnat prioriteras. 

 

5.2 Anpassning till nya redovisningsrekommendationer  
Gemensamt för medverkande kommuner är att ny information gällande redovisning av 

markexploatering och andra redovisningsområden, erhålls i huvudsak från RKR. Örebro 

kommun nämner även att information erhålls från specialorganisationer såsom Svenskt vatten 

och Avfall Sverige som specialiserar sig på redovisningsfrågor inom respektive område. 

Gävle- och Kalmar kommun förklarar att organisationerna KEF (Kommunalekonomernas 

förening) och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) också har en betydande roll som 

informationskälla. Dels genom att organisationerna delar med sig av aktuell information 

genom att sända ut material via olika kommunikationskanaler samt genom att anordna 

informationsträffar och konferenser. Även Linköping-, Örebro- och Kumla kommun har 

indirekt nämnt att de tar del av information från KEF och SKL.   

Gemensamt för samtliga kommuner är att de alla är med i någon form av nätverk där 

redovisningsfrågor diskuteras och där information sprids. Gävle kommun har även en speciell 

kontakt med organisationen KEF och dess kanslichef som är sakkunnig inom 

markexploatering. Framförallt genom att de har sina lokaler i anslutning till Gävle kommuns 

lokaler och på så sett sker det många formella och informella kommunikationer sinsemellan. 

Detta ses som en stor tillgång där utbyte sker i båda riktningarna genom att KEF får reda på 

hur kommunen resonerar samt hur redovisningen sker i praktiken, samtidigt får Gävle 

kommun aktuell information. Budgetchefen i Gävle kommun förklarar betydelsen av 

samarbetet med kanslichefen för KEF: ”(…) Så det är ju en tillgång givitvis. På så vis blir det 

ju ett utbyte. Och han får ju ett utbyte också om hur vi resonerar och hur det är i praktiken”. 

Detta har gjort att Gävle kommun ses som föregångare inom tillämpningen av 

exploateringsredovisningen och många av Sveriges kommuner vänder sig till dem för råd och 

information.  

Detta har sin bakgrund i att kanslichefen för KEF uppmärksammade den dåliga efterlevnaden 

av lagstiftningen för RKRs expertgrupp gällande exploateringsredovisningen. Därefter 
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genomförde RKR en praxisstudie och konstaterade att majoriteten av kommunerna bröt mot 

god redovisningssed. Rådet upprättade då en idéskrift för att vägleda kommunerna. Skriften 

kom ut år 2003 och i det skedet anpassade sig Gävle kommun enligt innehållet i idéskriften. 

Då Gävle kommun haft tillgången till den unika kontakten med KEF, har de haft möjlighet att 

anpassa redovisningen enligt gällande rekommendationer i ett tidigt skede. Vid anpassningen 

menar budgetchefen för Gävle kommun att det fanns många frågor och funderingar gällande 

hur agerandet sker i kommunen. Först och främst menar respondenten att kommunen måste 

hålla sig uppdaterad gällande redovisningsrekommendationer, exempelvis rekommendation 

11.4, Materiella anläggningstillgångar där många saker bör finnas i åtanke. Funderingar som 

uppkom var: Vilka effekter kommer detta ha på redovisningssättet. Sedan kan det även vara 

problematiskt att konkretisera teorin för att tillämpa den i praktiken. Kalkylmodeller och 

budgetmodeller måste anpassas för att de ska vara praktiskt möjligt att genomföra 

förändringen. Redovisningen måste även stämma överens med kommunens budget. Problemet 

just inom markexploatering är att det finns många redovisningsregler som måste anpassas till 

vardagen och praktiken. Även Kalmar kommun var tidiga med att rätta sig efter den första 

idéskriften, vilket kommunen gjorde 2007. Anledningen till detta var att anpassningen till 

markexploatering överlag i kommunen förändrades. En utökning av exploaterings och 

markingenjörer gjordes, från två till sex anställda. Dessutom upprättades det en specialtjänst 

som var inriktad just mot exploateringsredovisning. Också Örebro kommun tog till sig den 

första idéskriften som kom ut år 2003 och har sedan dess arbetat med att genomföra 

förändringen för att anpassa sig efter rekommendationerna. Fullständig anpassningen kommer 

att ske år 2015.   

Samtliga kommuner förklarade att ekonomer ständigt varit uppdaterade på området genom att 

delta i utbildningar och konferenser. Örebro kommun nämner att även personal inom 

verksamheten för markexploatering varit delaktiga i utbildningarna för att själva skapa sig en 

bild av hur redovisningen går till.  

För att lättare anpassa nya redovisningssättet efter gällande rekommendationer i idéskriften 

har det från intervjuerna kommit fram att Gävle- och Örebro kommun upprättat ett dokument 

där det i detalj beskrivs hur redovisningen praktiskt ska genomföras. Även Kalmar kommun 

har tagit initiativ till att upprätta liknande dokument.  

Alla kommuner har konstaterat att det på ett eller annat sätt förekommit osäkerheter och 

oklarheter när det gället förändringen av redovisningssätt. Gävle- och Kalmar kommun 

påpekar att det funnits svårigheter i att få ut budskapet i verksamheten så att alla förstod. 

Gävle kommun menar på att det är en process som tar tid att få alla ekonomer, tekniker och 

projektledare att förstå innebörden av det nya redovisningssättet samt att kommunicera med 

samma termer. Något färdigt system eller program att använda fanns inte och därför fick 

kommunen bygga upp egna modeller. Intervjupersonen för Gävle kommun förklarar:  

”Vi har ju byggt upp egna kalkyler och budgetmodeller (…) för att få det 

här på smidigt sätt. Det blir då ett samspel mellan ekonomer, tekniker och 

projektledare. Alltså, för projektledaren handlar det mycket om hur ett 

exploateringsprojekt går till, medan verkligheten för oss blir mer komplex. 
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(…) Alltså då gäller det att få det här logiskt och begripligt så att 

projektledare och ekonomer kan prata med varandra och förstå varandra.”   

Även Kalmar nämnde liknande svårigheter vid införandet av det nya redovisningssättet. 

Respondenten påpekade att det var svårt att få ut informationen om det nya redovisningssättet 

i verksamheten och menade på att den ekonomiska förståelsen inte fanns. Exempelvis förstod 

inte exploateringsingenjörerna varför denna förändring skulle göras. De tyckte även att det 

endast var jobbigt och krångligt. De förstod heller inte riktigt klassificeringarna, det vill säga 

vad som skulle ligga under anläggningstillgångar respektive omsättningstillgångar. Även 

berörda politiker hade svårigheter i att förstå klassificeringarna av tillgångarna och varför 

dessa skulle genomföras.  

En annan osäkerhet som påpekades var att när andra redovisningsprinciper eller rekommen-

dationer krockade med varandra. Ett tydligt exempel från intervjuerna med Örebro-, Gävle- 

och Linköping kommun var komponentavskrivningar. Denna osäkerhet innebar frågetecken 

kring hur exempelvis gator och parker ska brytas ner i olika komponenter samt hur 

avskrivningstiden ska beräknas på dem. Intervjupersonen från Linköping kommun beskrev 

osäkerheten kring komponentavskrivning på följande sätt:  

”Vi har gator och vägar, gång/cykelbanor kanske parker och lekplatser och 

sånt där. Det har ju varit lite funderingar fram och tillbaka hur många 

komponenter ska man ha osv, hur man ska räkna på nyttjandetider och sånt 

där (…) det är där man känner en viss osäkerhet så att säga, vilka 

komponenter ska man ha, hur långa avskrivningsperioder ska man ha osv”. 

Kommunerna utryckte osäkerhet kring hur komponentavskrivningar kommer påverka 

redovisningen inom markexploatering. De uppger bland annat att det har funnits svårigheter 

att i förväg studera effekterna av två omfattande redovisningsförändringar som sker samtidigt 

och som dessutom påverkar varandra i stor grad.    

5.3 Faktorer som påverkar anpassningen 

5.3.1 Nätverk 

En av de mest påverkande faktorerna till anpassning är kommunernas olika nätverk. Utifrån 

intervjuerna har fyra nätverk identifierats i olika konstellationer. Det största nätverket 

innefattar nio kommuner där tre av medverkande kommuner ingår. Dessa är Linköping-, 

Örebro- och Gävle kommun. Resterande sex kommuner i nätverket är: Uppsala-, Västerås-, 

Norrköping-, Jönköping-, Eskilstuna- och Södertälje kommun. I början bestod nätverket av 

ekonomichefer från de olika kommunerna. Dock tyckte inte ekonomicheferna att 

redovisningsfrågor fick tillräckligt med utrymme för diskussion och därför startades ett 

nätverk för redovisningschefer med samma kommuner. Varför dessa kommuner bildat ett 

nätverk är på grund av att de är jämnstora och likartade samt befinner sig på lämpligt 

geografiskt avstånd i mellan Sverige. Två gånger per år turas kommunerna om att anordna 

sammanträden för respektive kommuns redovisningschefer. Dock sker det regelbunden 

kontakt utöver dessa sammanträden genom olika kommunikationskanaler som exempelvis 

mail eller telefon. Deltagarna har medvetet begränsat antalet medlemmar i nätverket till nio 
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kommuner för att få möjlighet att ha öppnare diskussioner. Controllern från Linköping 

kommun påpekade även att det finns andra lämpliga kommuner, exempelvis Helsingborg- och 

Umeå kommun, att nätverka med, dock spelar det geografiska avstånden en stor roll då det 

blir svårare att praktiskt hantera sammanträdena.  

Kalmar kommun ingår i ett nätverk tillsammans med fyra jämnstora kommuner, dessa är: 

Halmstad-, Växjö-, Kristianstad- och Karlskrona kommun. Nätverket har existerat sedan 70-

talet. Ekonomienheterna i de olika kommunerna brukar träffas till och från för att diskutera 

aktuella redovisningsfrågor.  

Kumla kommun ingår i ett nätverk med jämstora kommuner i sydvästra länsdelarna av Örebro 

län. Förutom Kumla kommun ingår även Laxå-, Askersund-, Hallsberg-, Lekeberg-, 

Degerfors- och Karlskoga kommun. Ekonomer från respektive kommun träffas några gånger 

per år och diskuterar olika ekonomirelaterade frågor. 

I figur fyra presenteras de tre ovan nämnda nätverk för att tydliggöra konstellationernas 

geografiska läge i södra och mellersta Sverige. Det stora nätverket där Linköping-, Örebro- 

och Gävle kommun ingår i har symboler i form av en stjärna, nätverket där Kalmar kommun 

ingår i har symboler i form av en fyrkant och nätverket som Kumla kommun ingår i 

presenteras med symboler i form av en cirkel.   

 

Figur 4 - Nätverkens geografiska placering i södra och mellersta Sverige (Google Maps, 2014 (egen bearbetning)).  
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Förutom de större nätverken som nämns ovan ingår Linköping kommun i ett mindre nätverk 

med Norrköping kommun där det finns ett större samarbete på tjänstemannanivå.  

Utöver dessa formella nätverk har det kommit fram att kommunerna blickar mot andra 

kommuner utanför sina nätverk för att ta till sig information. Både Kalmar- och Kumla 

kommun, som inte ingår i det större nätverket har varit i kontakt med Gävle kommun. 

Budgetchefen för Gävle kommun säger även att det är flera kommuner som hört av sig och 

bett om råd och hjälp. Även Katrineholm kommun, som upprättat en modell för redovisning 

av markexploatering har bidragit med information till Linköping- och Kumla kommun.  

Det framkom i intervjuerna med Gävle- och Örebro kommun att det inte fanns ett naturligt 

samarbete med mindre angränsande kommuner. Även Kumla kommun påpekade att det inte 

förekom ett samarbete med större angränsande kommuner. Det ansågs inte finnas behov 

eftersom det storleksmässigt inte kunde jämföra sig med varandra. Dock framgick det att 

Kalmar-, och Linköping kommun hade någorlunda samarbete med mindre angränsande 

kommuner i ekonomiska frågor.  

 

5.3.2 Resurser och kompetens 

Linköping-, Örebro- och Gävle kommun menade på att de själva hade tillräckligt med 

resurser och kompetens att själva genomföra olika redovisningsförändringar. De menar vidare 

att extern hjälp inte bedöms vara aktuell inom redovisningsområdet, utan 

redovisningsansvariga går istället på utbildningar som KEF anordnar för att själva kunna 

hantera redovisningsförändringar. Då det kommer till redovisning av markexploatering har 

ekonomer kompetensutvecklat sig genom att gå på olika utbildningar samt ständigt hålla sig 

uppdaterade. Intervjuperson tre i Örebro kommun beskriver att de själva har kompetensen att 

genomföra förändringen inom markexploatering enligt följande: 

”Jag tror det finns tillräcklig med kompetens. Skillnaden är ju att redovisa 

på ett nytt sätt (…) Det handlar om att ta fram nya kodplaner och 

tillräckligt bra lathundar och rutinbeskrivningar för att klara det. Det tror 

jag inte kommer att vara några större problem” 

 

Kalmar kommun har tidigare inte haft tillräckligt med resurser för att klara av komplexa 

redovisningsfrågor inom markexploateringen, men har på senare år ökat resurserna och 

kompetensutvecklat sig. Därför anser Kalmar kommun att de nu själva klarar av att 

genomföra redovisningsförändringar. Kumla kommun försöker i första hand genomföra 

redovisningsförändringar på egen hand genom att delta på utbildningar som KEF anordnar 

samt genom att upprätthålla kontakter med kommuner som kommit längre i 

förändringsprocessen, exempelvis Gävle- och Katrineholms kommun. Kommunen är relativ 

liten och har knappa resurser, därför finns det anledningar att anlita extern hjälp vid stora och 

komplexa redovisningsförändringar. Även Gävle kommun påpekade att extern hjälp kan bli 

aktuell ifall det uppkommer kniviga redovisningsfrågor.  
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Utbildning ses som en viktig kompetensutveckling för samtliga medverkande kommuner. 

Ekonomer har deltagit på olika utbildningar och konferenser som KEF och SKL har anordnat. 

Örebro kommun nämner att även personal inom verksamheten för markexploatering deltar i 

utbildningar.   

 

5.3.3 Revisorer 

En påverkande faktor i form av revisorernas synpunkter har diskuterats i Linköping-, Örebro- 

och Kalmar kommun. De menar att revisorerna till viss del utnyttjas men endast för att höra 

om vilka synpunkter de har samt om det möjligtvis har förslag på hur dessa synpunkter kan 

angripas. Kalmar kommun menar att de tidigare har tagit hjälp av revisorer mer frekvent 

gällande bokslut. Detta har dock minskat i och med att kommunen satsat på fler resurser. 

Kumla kommun har däremot efterfrågat revisorernas synpunkter gällande redovisningen av 

markexploatering. Kommunen har varit förvånad över att revisorerna inte påpekat kraven på 

rekommendationerna från RKR gällande redovisning av markexploatering. 

 

5.3.4 Betydelsefulla personer 

Gävle kommun lyfter fram att de har en speciell kontakt med kanslichefen för KEF. Denna 

kontakt är väldigt betydelsefull för anpassningen i redovisningsfrågor med tanke på när Gävle 

kommun införde nya redovisningssätt inom markexploateringen inte hade möjlighet att vända 

sig till någon annan kommun för hjälp. Det har även påpekats bland de andra kommunerna att 

kanslichefen har en betydande roll för hur de anpassar förändringen i just markexploatering. 

Bland annat genom att kanslichefen figurerar som utbildare inom redovisning av 

markexploatering. En annan betydelsefull person som nämnts bland kommunerna i det större 

nätverket är Södertälje kommuns redovisningschef som även ingår i RKRs referensgrupp. 

Detta anser kommunerna i nätverket som en viktig ingång för diskussioner av 

redovisningsfrågor.  

 

5.4 Inflytande över redovisningsutvecklingen 
Rådet för kommunal redovisning är det normgivande organ som samtliga medverkande 

kommuner nämner är i särklass den organisation som har mest inflytande över 

redovisningsutvecklingen inom den kommunala sektorn. Andra organisationer som SKL, 

KEF och BFN ses även de som betydelsefulla organisationer, dock i mindre grad jämfört med 

RKR. Intervjupersonerna i Örebro kommun beskrev även specialorganisationer som 

betydelsefulla. Bland annat branschorganisationen Svenskt vatten som hjälper till att tolka 

lagstiftningen som gäller för vatten och avlopp. Även avfallsområdet har en egen 

branschorganisation vid namnet Avfall Sverige, som har inflytande över utvecklingen av 

redovisningen som gäller för avfall. Vidare menar Örebro kommun att det till viss del även 

revisorerna har en betydande roll i redovisningsutvecklingen då de genom påtryckningar 

driver kommuner att tillämpa RKRs rekommendationer.   
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6. Analys 

 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin i förhållande till de teorier som tidigare 

presenterats. Början av kapitlet analyseras utifrån två kategorier, i form av hur anpassningen 

genomförs i de medverkande kommunerna samt vilka faktorer som påverkar anpassningen. 

Avslutningsvis anlyseras de organ som har inflytande över redovisningsutvecklingen.  

 

6.1 Anpassning till nya redovisningsrekommendationer 

Samtliga kommuner i studien beskriver att ny information erhålls från det normgivande 

organet RKR. Powell & DiMaggio (1991) menar att det finns starkare organisationer som 

kräver att svagare organisationer anpassar sig till formella och informella krav. RKR kan i 

denna studie ses som den starka organisationen medan kommunerna är de som anpassar sig 

efter RKRs direktiv, vilket också kan kännetecknas som en form av påtvingande isomorfism. 

Även organisationer som SKL, KEF, Svenskt vatten samt Avfall Sverige ses som starka 

organisationer och som delvis har en betydande roll som informationskälla. Ovan nämnda 

starka organisationer förhåller sig till lagar och regler samt etik och moral vilket gör att 

kommunerna uppfattar organisationerna som mer legitima.  

Powell & DiMaggio (1991) menar att svagare organisationer imiterar starkare organisationer 

för att undvika att lägga ner onödigt arbete och kostnader för att själva finna nya lösningar. 

Det har framkommit av intervjun med budgetchefen på Gävle kommun att kommunen och 

KEF har ett särskilt samarbete då de geografiskt befinner sig nära varandra. Detta samarbete 

har föranlett till att Gävle kommun setts som föregångare av samtliga kommunerna i studien 

som även nämnt att de haft många kontakter med Gävle kommun. I och med detta kan det 

tolkas att Gävle kommun ses som legitima bland resterande kommuner och där med skaffat 

sig en stark position inom samma organisationsfält.  

Det som var tydligt i intervjun med budgetchefen i Gävle kommun var att kanslichefen för 

KEF har spelat stor roll kommunen i samband med inhämtandet av ny information om 

markexploatering. Detta kan kopplas till teorin om legitimitet från Deephouse & Schuman 

(2008)  där grupper och personer kan skaffa sig status och rykte inom ett specifikt område 

vilket gör att andra väljer att samarbeta med denne. Kanslichefen har i sin tur även nyttjat 

Gävle kommun genom att skaffa sig information om hur kommuner praktiskt arbetar med 

redovisningsfrågor och är därmed en bidragande faktor till hur praxis konstrueras.  

Kommunerna har haft olika möjligheter och resurser att anpassa sig till gällande regelverk 

angående markexploatering. De har stött på olika hinder på vägen vilket har lett till att de 

befinner sig olika långt i förändringsprocessen. En anledning är att det har varit svårt att 

konkretisera vilka effekter förändringen kunde leda till samt hur de i praktiken kan tillämpas. 

Eftersom kommunerna i stora drag bygger sin ekonomi på budgetar har det funnits svårigheter 

att anpassa de nya kalkylmodellerna. Samtliga kommuner uppger att de kompetensutvecklar 

sig i olika grad genom att delta på utbildningar i organisationsfältet, detta för att hålla sig 

uppdaterade på redovisningsområdet och för att garantera organisationens överlevnad. Detta 

är enligt Scott (2008) ett sätt att skapa förutsättningar som främjar det sociala beteendet i 
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organisationen och menar vidare att de regulativa elementen uttrycks i form av lagar, regler 

och administrativa rutiner med formella syften. Detta bekräftas genom att Örebro och Gävle 

kommun har upprättat egna interna dokument för att öka förståelsen för samtliga berörda i 

organisationen. Detta i sig leder till att legitimiteten ökar då fler personer vet hur och varför 

de ska hantera redovisningen av markexploateringen på ett visst sätt. Genom att kommunerna 

tar efter varandra, exempelvis med olika dokument, ger det förutsättningar att ge bidrag till 

hur praxis konstrueras. Detta bekräftas av Scott (2008) som beskriver att de normativa 

elementen är viktiga vid legitimitetsskapande, dessa element bygger på att människor handlar 

enligt lämplighetslogik men även förstår vad som är socialt accepterat samt moraliskt och 

etiskt rätt. 

Något som är vanligt förekommande vid implementering av nya redovisningsrekommen-

dationer bland kommunerna i studien är att det uppkommer olika typer av osäkerheter samt 

oklarheter. Viktigt blir för kommunerna att på något vis minimera dessa osäkerheter. Av vad 

som har framkommit i intervjuerna med kommunerna har vi identifierat att ett par av 

kommunerna hade problem med att få ut budskapet i verksamheten om det nya 

redovisningssättet. Detta beror enligt Artsberg (2005) till stor del på trögheten människor 

uppvisar, detta genom att människor har för vana att arbeta på ett visst sätt och är motvilliga 

för förändring. Enligt vad Powell & DiMaggio (1991) konstaterar gällande imiterande 

isomorfism, uppstår det osäkerheter i organisationer när mål är otydliga, prestations och 

verksamhetsmått är svåra att ta fram eller när miljön skapar osäkerhet. Med grund i detta blir 

det en fördel för organisationer att imitera andra starkare organisationer inom 

organisationsfältet. Dels för att de anses legitima men även för att de kommit längre i 

förändringsprocessen. Detta bekräftas i vår studie genom att Gävle kommun innehar en stark 

position inom exploateringsredovisningen samt att resterande kommuner, som påbörjat 

förändringen att redovisa enligt idéskriftens rekommendationer, har ett behov av att hålla 

kontakt med Gävle kommun. Den starka positionen som Gävle kommun har, kan relateras till 

det Törnqvist, Lumsden & Marton (2000) beskriver som den organisationen med ett högt 

anseende och som accepterar en viss lösning. Forskarna förklarar vidare att andra 

organisationer tenderar att imitera starkare organisationer som uppfattas framgångsrika och 

legitima.   

Det har även identifierats en annan osäkerhet, nämligen komponentavskrivningar. Denna 

osäkerhet har även nämnts av den starka organisationen Gävle kommun vilket kan bidra till 

att kommunerna känner en starkare osäkerhet. Anledningen till detta är att kommunerna inte 

på samma sätt kan imitera den starka organisationen då Gävle kommun inte fullt ut anpassat 

sig till komponentavskrivningar. Rekommendationen för komponentavskrivningar kan ses 

som en påtvingande isomorfism då den är en formell påtryckning att rätta sig efter. På grund 

av detta blir den normativa isomorfismen aktuell och därmed är professionen inom 

organisationsfältet tvingade att samarbeta för att uppnå legitima mål. Eftersom kommunerna 

inte har samma möjlighet att imitera den starka organisationen, måste de istället gemensamt 

skapa ett legitimt sätt att anpassa sig till komponentavskrivningarna. Detta genom att 

sakkunniga personer tillsammans utvecklar och formar rutin- och processbeskrivningar för det 

praktiska arbetet med förändringen.  
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6.2 Faktorer som påverkar anpassning 

6.2.1 Nätverk 

Nätverk har visat sig vara en ytterst viktig faktor till anpassning av nya redovisnings-

rekommendationer. Det har utifrån intervjuerna identifierats fem olika typer av nätverk. Fyra 

utav de är formella nätverk medan ett är mer informellt. Då kommuner inte har som mål att gå 

med vinst och där offentlighetsprincipen är stark, har kommunerna inga hemligheter att dölja. 

Därför blir det fördelaktigt att samarbeta med andra kommuner och se hur de angripit vissa 

områden för att själva anpassa sig. De formella nätverken består av det större nätverket där 

Linköping-, Örebro- och Gävle kommun samt det mindre nätverket mellan Linköping- och 

Norrköping kommun. Vidare har det framkommit att Kalmar kommun ingår i ett formellt 

nätverk med fyra andra jämstora kommuner i södra Sverige och likaså ingår även Kumla 

kommun i ett formellt nätverk med angränsande kommuner i sydvästra länsdelen av Örebro 

län. Det har även identifierats mer informella nätverk där andra kommuner i Sverige haft en 

flitig kontakt med Gävle kommun för att lättare kunna anpassa sin redovisning av 

markexploatering. Med tanke på att Gävle kommun, som tidigare nämnt ses som föregångare 

inom området för redovisning av markexploatering, faller det naturligt att andra kommuner 

vänder sig mot dem för tips och råd. Dessa nätverk har en tydlig koppling till den imiterande 

isomorfismen. Enligt Powell & DiMaggio (1991) minskas osäkerheten genom att 

organisationer formar sig efter starkare organisationer inom organisationsfältet.  

Eriksson-Zetterquist (2012) menar på att det som kopplar samman organisationens olika delar 

är dess målsättning. Kommunernas målsättning är att på bästa sätt anpassa sig till angivna 

rekommendationer för att på så vis uppnå en legitimitet inom organisationsfältet. Dessa 

nätverk ger möjlighet till att legitimitet skapas för de medverkande kommunerna. Om 

nätverken inte behandlar vissa frågor som anses höja legitimiteten kan det då vara bra att 

nyttja andra kommuner för att erhålla information. Utifrån intervjuerna kan det påvisas att 

Kumla kommun, som ingår i ett nätverk där kommunerna inte kommit långt i 

förändringsprocessen av exploateringsredovisningen, vänt sig till Gävle kommun men även 

Katrineholms kommun.  

Värt att notera utifrån en del intervjuer är att det inte förkommer naturliga samarbeten mellan 

mindre och större kommuner som angränsar till varandra. Anledningen i detta förklaras av att 

det är svårt att jämföra sig med en mindre eller större kommun.  

Powell & DiMaggio (1983; 1991) menar på att när det kommer till normbildningar är 

universitetsutbildningar en viktig institution. Universitetsutbildade personer skapar sig 

nätverk redan under universitetstiden men även senare under yrkeslivet. Detta blir viktigt för 

spridandet av tankeprocesser och normer. Författarna menar vidare att dessa personer ser 

likartat på olika problem och tar liknande beslut. Detta bekräftas i studien genom att samtliga 

respondenter studerat på universitet eller högskola med snarlika utbildningar. Detta har då 

medfört att universitetsutbildningarna format respondenterna att tänka på ett likartat sätt. Men 

för att få en heltäckande bild skapas nätverk för att sprida sina tankar för att komplettera 

varandra. 
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6.2.2 Resurser och kompetens 

Artsberg, (2005) menar på att den institutionella teorin bygger på att människor visar upp en 

tröghet som grundar sig i att människa är van att göra en viss aktivitet på ett visst sätt och 

sedan ta förgivet att det är det rätta sättet att utföra det på. I intervjuerna framkom det att det 

har funnits osäkerheten bland verksamhetens personal och andra berörda inför 

implementering av nya redovisningssättet. För att hantera osäkerheten är det nödvändigt att 

organisationens egna resurser kompetensutvecklas. Detta har gjorts genom att samtliga 

medverkande kommuners ekonomer har deltagit i utbildningar. Utbildningarna är då en viktig 

faktor för att försöka minska trögheten som ligger i människans natur. För att öka förståelsen i 

hela förändringsprocessen nämner Örebro kommun att även personal inom verksamheten för 

markexploatering har deltagit i utbildningarna. Wry, Lounsbury & Glynn (2011) förklarar att 

en organisation bevarar sin legitimitet genom att förhålla sig till ett system som styrs av 

normer, värden, förväntningar och definitioner. Personalutbildningar bidrar till att 

organisationen förhåller sig till dessa system i större grad än utan dessa utbildningar. Detta 

gör att en större legitimitet uppnås i ett tidigt skede och som möjliggör att den bevaras.  

 

6.2.3 Revisorer 

Revisorns roll är att kontrollera och säkerställa att kommunerna följer lagar och 

rekommendationer. Enligt RKR (2011) är det lagstiftning samt det konceptuella ramverket 

revisorerna förhåller sig till vid bedömning av kommunernas redovisning. Med andra ord 

utsätter de kommunerna för påtryckningar att rätta sig efter regler och normer. Detta grundar 

sig i den normativa isomorfismen där det är professionella personer utanför organisationsfältet 

genom påtryckningar påverkar kommunernas egna professioner. Detta bekräftas i teorin av 

(DiMaggio, 1991) där det framkommer att det oftast är staten och revisorerna som har 

inflytande över andra organisationers agerande. Revisorer nyttjas olika mycket av de 

medverkande kommunerna. Samtliga kommuner påpekar att de för en viss dialog med 

revisorer och menar på att de kan efterfråga revisorns synpunkter i redovisningsfrågor. 

Eriksson-Zetterquist, (2012) menar att legitimitet innebär att organisationer handlar i linje 

med centrala normer och värderingar, vilket innebär att organisationen förhåller sig till lagar 

och regler samt etik och moral. Följer organisationerna detta en längre tid skapas legitimitet. 

Törnqvist, Lumsden & Marton (2000) menar dock att praxis grundas genom att starka 

personer i detta fall revisorer, med högt anseende accepterar en viss lösning och poängterar 

detta till kommunerna, vilket i sin tur bidrar till att kommunerna ökar sin legitimitet. 

 

6.2.4 Betydelsefulla personer 

Deephouse & Schuman (2008) beskriver kopplingen mellan legitimitet, status och rykte. 

Legitimitet skapas genom att en person är medlem i en statusgrupp och genom prestationer i 

statusgruppen skapar sig en person i sin tur en legitim ställning. Personens rykte påverkas i 

sin tur av legitimitet då handlingar ofta är synliga och i sin tur trovärdiga i presentation av 

personen. Denna beskrivning kan hänföras till kanslichefen för KEF samt redovisningschefen 

i Södertäljes kommun som sitter med i RKRs referensgrupp. Kanslichefen är i första hand 

betydelsefull för Gävle kommun när de som första kommun implementerade nya 
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redovisningen för markexploatering. Kanslichefen har också varit betydelsefull för de andra 

kommunerna genom sin ställning som utbildare inom redovisning för markexploatering. Där 

med kan det anses att kanslichefen har byggt upp en stor status samt ett gott rykte och därmed 

skaffat sig en legitim ställning. Detta verifieras genom att samtliga kommuner i studien tagit 

kontakt med Gävle kommun där kanslichefen haft en betydande roll i implementeringen. 

Södertälje kommuns redovisningschef anses också vara betydelsefull av det större nätverket 

genom att hen är med i en statusgrupp som i detta fall är RKRs referensgrupp och där med 

skaffat sig en god legitimitet, status och rykte. Med andra ord anses hen också som 

betydelsefull för redovisningen av markexploatering.  

6.3 Inflytande över redovisningsutvecklingen 
RKR anses som den organisation som har mest inflytande över redovisningsutvecklingen av 

samtliga medverkande kommuner i studien. Men även andra betydelsefulla normgivande 

organ som exempelvis SKL, KEF och BFN har en stor roll i redovisningsutvecklingen. Det är 

dessa organisationer som medverkande kommuner anser styr hur redovisningspraxis 

konstrueras. Organisationerna är ett typexempel på det som den nyinstitutionella teorin kallar 

för påtvingande isomorfism genom att de ställer krav på kommunerna att de ska anpassa sig 

till utgivna rekommendationer för att främja god redovisningssed. För att få igenom kraven 

som organen har på kommunerna upprättas olika former av beskrivningar på praktiska 

vägledningar. Det har även uttryckts i studien att det förekommer branschorganisationer som 

exempelvis Svenskt vatten och Avfall Sverige, som till viss del tvingar kommuner att anpassa 

sig till regelverken. Det påpekas även av Örebro kommun att revisorer har en viss påverkan 

på redovisningsutvecklingen genom påtryckningar till kommunerna för att förhålla sig till 

gällande regelverk.  

Den privata sektorn har en stor påverkan på redovisningslagstiftningen och den praxis som 

finns i kommuner. Mycket av tidigare lagstiftning inom kommuner har sitt ursprung i den 

privata sektorns regleringar. Även normgivande organ som exempelvis FASB och IASB från 

den privata sidan har påverkat utformningen av redovisningen inom den offentliga sektorn. 

Dock finns det stora skillnader mellan privat och offentlig redovisning vilket i sin tur kräver 

att den kommunala lagstiftningen konkretiserar ramverken för redovisning inom den 

kommunala sektorn. I och med detta utvecklades RKR ett konceptuellt ramverk som är 

specifikt för den kommunala särarten. 

RKR som bildades med syfte att främja god redovisningssed kan ses som, enligt vad Powell 

& DiMaggio (1991) beskriver, den organisation som utför normativa påtryckningar med 

inslag av den påtvingande isomorfismen enligt den nyinstitutionella teorin och dess 

homogeniseringsprocess. Den påtvingande isomorfismen sker då genom att RKR tvingar 

kommuner att anpassa sig till de utgivna rekommendationerna.  Då RKR fått som uppdrag av 

lagstiftarna att utge normgivande rekommendationer ses organet som legitimt från 

kommunernas perspektiv. För att stärka den legitima ställningen de redan har, utvecklade de 

det konceptuella ramverket.  Den legitima ställningen stärks även utanför den kommunala 

sektorn, nämligen revisorerna som granskar de kommunala finansiella rapporterna. 

Utgångspunkten för revisorernas granskning blir då det konceptuella ramverket. Genom 

utvecklandet av det konceptuella ramverket samt andra utgivningar av rekommendationer, har 



31 
 

RKR enligt vad Wry, Lounsbury & Glynn (2011) förklarar om legitimitet, byggt upp en 

trovärdighet samt en social acceptans hos omgivningen för att de ska uppfattas som legitima.  

Syftet med de kommunala finansiella rapporterna är riktade till att ge finansiell information 

till dess intressenter. Intressenterna i sin tur består först och främst av invånarna, men även 

interna beslutsfattare. För att öka legitimiteten bör kommunerna ha de kvalitativa 

egenskaperna i åtanke vid utformning av de finansiella rapporterna. Den kommunala särarten 

gör att de kvalitativa egenskaperna är av ytterst betydelse för att säkerställa att invånarna 

tillfredsställs med den information som rapporterna innehåller.  
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7. Slutsatser 
 

I detta avslutande kapitel presenteras slutsatser utifrån uppsatsens syfte, det vill säga hur 

kommuner agerar vid anpassning samt vilka faktorer som påverkar anpassningen. Utifrån det 

vi kommit fram till vid besvarandet av syftet, redogörs ett svar på uppsatsens forskningsfråga. 

Därefter presenteras en avslutande diskussion samt förslag till vidare forskning.  

 

7.1 Studiens slutsatser 
Vi har utifrån vår studie kommit fram till att redovisningspraxis är ett komplext område och 

det är mycket som spelar in vid uppkomsten av den. Först och främst finns det olika lagar, 

rekommendationer och det konceptuella ramverket som kommunerna måste förhålla sig till. 

Därefter har det utifrån analysen identifierats olika metoder på hur kommuners agerande har 

sett ut vid implementering av nya redovisningsrekommendationer.    

Hur agerar kommuner vid anpassning till redovisningsförändringar 

Det normgivande organet, i detta fall RKR spelar en stor roll för redovisningsutvecklingen 

och detta har i studien bekräftats av samtliga medverkande kommuner. RKR anses som det 

organ som genomför påtvingande påtryckningar i form av normgivande rekommendationer 

som beskriver hur redovisningen ska gå till. Resultatet påvisar att anpassningen till dessa 

rekommendationer ser olika ut i kommuner. Olika typer av osäkerheter har bidragit till att 

kommunerna väntat med att genomföra anpassningen. Vid osäkerheter har kommunerna vänt 

sig till andra kommuner som kommit längre i förändringsprocessen, som därmed ansågs 

framgångsrika och legitima, för att inhämta nödvändig information och för att själva kunna 

anpassa sig på bästa sätt. Det är detta som har beskrivits som den imiterande isomorfismen 

tidigare i teorikapitlet. Kommuner väljer att imitera andra liknande organisationer främst för 

att minimera osäkerheter men även för att inte behöva lägga alldeles för stora kostnader och 

resurser på att själva genomföra anpassning. Vår studie styrker därmed Powell & DiMaggios 

(1991) slutsatser om att svagare organisationer tenderar att imitera starkare organisationer. 

Har kommunerna ingen ”föregångare” att ta hjälp av, söker sig kommunen till personer som 

anses som sakkunniga inom det området för att inhämta kunskap. Detta för att i sin tur främja 

anpassningen inom den egna kommunen.  

Vid införande av en ny rekommendation finns det andra organisationer som är viktiga i 

anpassningsprocessen. När det kommer till specifika redovisningsfrågor som exempelvis VA 

och avfall finns det branschorganisationer som har stor betydelse vid tolkning av deras 

lagstiftning. Även KEF och SKL har en betydande roll vid anpassning av redovisnings-

rekommendationer i kommunerna.  Det är nämligen personal inom dessa organisationer som 

utbildar ekonomerna i kommunerna till att följa redovisningsrekommendationerna. Det visar 

sig även att de kommuner som kommit längre i förändringsprocessen även upprättat interna 

dokument med rutinbeskrivningar, dels för att lättare skapa förståelse i hela organisationen 

men även för att göra det lättare att genomföra det praktiska. Upprättandet av rutin-

beskrivningarna bekräftar det Scott (2008) menar, att dokumenten möjliggör för kommunerna 
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att skapa stabilitet i sociala beteenden genom att handla likformigt. Det har även visat sig att 

det är ytterst viktigt att introducera den tänkta förändringen i kommunen för att tidigt skapa en 

förståelse för varför förändringen genomförs.  

Påverkande faktorer  

Den faktorn som har haft störst påverkan på anpassning har visat sig vara nätverken. Samtliga 

kommuner ingår i någon typ av nätverk där viktiga redovisningsfrågor diskuteras. Det är i 

dessa nätverk som informationen flödar och där ett informationsutbyte anses ha stor 

betydelse. Deltagandet i nätverken bidrar till att öka legitimiteten och minska den osäkerhet 

som kan förekomma, vilket också bekräftas av teorin.  Det har även framkommit att kommu-

nerna som ingår i nätverken är storleksmässigt jämförbara. Det förekommer inte något större 

samarbete mellan mindre och större angränsande kommuner inom just redovisningsfrågor. 

En annan viktig faktor är kommunens egna resurser och kompetens. Samtliga kommuners 

resurser kompetensutvecklas mer eller mindre. Kompetensutvecklingen bidrar till att 

kommunerna inte behöver söka extern hjälp för att genomföra redovisningsförändringar 

samtidigt som den möjliggör att större legitimitet uppnås och därefter också bevara den. Dock 

spelar storleken på kommunen roll vad det gäller möjligheten att ha tillräckligt stor resurser.  

Revisorerna får en viktig roll när det gäller kontrollen av hur kommunerna följer 

rekommendationerna. Det är personer som anses ha ett högt anseende och genom att de 

accepterar en viss lösning anses det som legitimt att följa deras krav. Inom den normativa 

isomorfismen förklaras att revisorerna har stort inflytande över andra organisationer genom 

att sätta krav på att följa regler och normer.    

Personer med hög status och legitimitet kan vara till stor hjälp när kommuner inte själva kan 

lösa ett problem. Exempelvis kan kanslichefen för KEF anses var en sådan viktig person för 

redovisningsutvecklingen som genom sitt medlemskap i statusgruppen KEF skaffat sig en 

betydelsefull legitim ställning. Dessa personer är ofta sakkunniga inom sina områden och är 

därmed en stor bidragande faktor till drivandet av nya redovisningsförändringar. Det har även 

visats att det är en stor fördel att ha den här typen av kontakt inom ramen för nätverken då 

dennes kunskap når ut snabbare till fler redovisningsansvariga. 

Hur redovisningspraxis konstrueras  

Sammanfattningsvis visar studien att redovisningspraxisens konstruktion påverkas först och 

främst av lagstiftningen och RKRs rekommendationer som genom normativa påtryckningar 

skapar ramen för vad kommunerna ska förhålla sig till. Vidare finns det olika faktorer som 

spelar en stor roll i hur kommunerna går tillväga när de anpassar sig. Det är inom nätverken 

som det förs diskussioner kring hur rekommendationerna praktiskt ska tillämpas. Genom 

diskussioner i nätverken kommer representanterna fram till en gemensam lösning på hur 

redovisningen sker på bästa och smidigaste sätt. Resurserna utbildas och betydelsefulla 

kontakter med professionella personer och andra betydelsefulla organisationer förs för att 

komplettera informationsutbytet i nätverken. Blir lösningarna accepterade av revisorerna 
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anses de som legitima och det antas då som det rätta sättet att utföra redovisningen på. Det är 

på detta sätt god redovisningssed följs och genom att fler kommuner anpassar sig efter detta, 

skapas redovisningspraxis.  

 

7.2 Avslutande diskussion    
Inom redovisningsområdet för markexploatering har det tidigare inte genomförts några studier 

av vetenskaplig karaktär. Kunskapen vi har bidragit med genom vår studie är att vi har 

identifierat hur kommuner anpassar sig till nya redovisningsrekommendationer samt vilka 

faktorer som spelar en stor roll i anpassningen. En framträdande roll har nätverken där 

kunskaper och erfarenheter delas mellan kommunernas representanter. Det är i dessa nätverk 

som det skapas ramar för hur redovisningen praktiskt ska tillämpas. Därmed konstaterar vi att 

nätverken har en stor betydelse för hur redovisningspraxis konstrueras i kommuner.  

Något vi blev förvånade över var att det inte sker något naturligt samarbete mellan mindre och 

större angränsande kommuner. Då mindre kommuner ofta har färre resurser och därmed 

mindre möjlighet att genomföra större redovisningsförändringar anser vi att det borde finnas 

ett bättre samarbete med andra större kommuner som har resurser att klara av 

redovisningsförändringar. De medverkande kommunerna menade på att det är lättare att 

jämföra sig med likartade kommuner då redovisningen oftast är likadan. Det är förståeligt att 

större kommuner inte har information att inhämta från de mindre kommunerna. Dock anser vi 

att de mindre kommunerna har stort behov av de större kommunerna som oftast kommit 

längre i redovisningen. Utifrån de stora kommunernas perspektiv bör det även finnas ett 

regionalt intresse av att få med sig samtliga kommuner i att tillämpa korrekt redovisning. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 
Vi har genom vår studie kommit fram till att nätverken har stor betydelse för hur 

redovisningspraxisen skapas. Nätverken har i tidigare studie inte uppmärksammats i samma 

utsträckning. Dessa nätverk är något som på senare år utvecklats och blivit allt viktigare. Inför 

vidare forskning vore det därför intressant att på djupet studera hur dessa nätverk fungerar för 

att ge bidrag till varför just denna faktor har blivit så pass betydelsefull för redovisnings-

utvecklingen.  

Då vi i vårt urval endast hade fem kommuner, blir det svårt att generalisera slutsatserna på 

samtliga av Sveriges kommuner. Det hade varit nödvändigt att inkludera kommuner i 

storstäderna som exempelvis i Stockholm och Göteborg där de möjligtvis har ett annat slags 

nätverk. Även norrländska kommuner hade varit av intresse då deras geografiska avstånd och 

yta möjligtvis påverkar anpassningen till redovisningsutvecklingen. 
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Bilaga 1. Intervjuguiden 

 
Syftet med vår studie är att ge bidrag med kunskap om hur redovisningspraxis konstrueras i 

kommuner. Detta genom att studera olika kommuners agerande samt vilka faktorer som spelar 

in vid implementering av nya redovisningsprinciper. Följande frågor kommer att tas upp 

under intervjun:  

1. Berätta kort om dig själv och vad du har för roll i kommunen. 

2. Förklara hur stor verksamheten inom markexploatering är, exempelvis i termer som: 

a. Antal projekt 

b. Intäkter/kostnader 

3. Förklara vilka redovisningsprinciper ni använder er av gällande redovisning av 

markexploatering 

a. Varifrån erhålls ny information gällande redovisning av markexploatering? 

 

De senaste åren har det skett stora förändringar inom markexploatering och Rådet för 

kommunal redovisning (RKR) har gett ut flera nya rekommendationer och vägledningar om 

hur redovisningen bör tillämpas. 

4. Förklara hur ni har anpassat er till detta 

5. Förklara om kompetens finns i den egna organisationen som klarar av att genomföra 

anpassningen 

6. Förklara om det finns/fanns några osäkerheter eller oklarheter vad gäller hur 

förändringen genomförs samt vad som påverkas 

Följande frågor ber vi er att besvara med avseende till både markexploatering och mer 

generellt gällande andra redovisningsfrågor. 

7. Anlitas experthjälp vid behov? 

8. Förklara om det finns samverkan/nätverk där redovisningsfrågor diskuteras 

9. Förklara om ni samarbetar med andra kommuner gällande redovisningsfrågor 

a. Varför samarbetar ni med just den/de kommunerna? 

b. Om nej, skulle ni vilja göra det? 

10. Förklara om det är andra kommuner som ber er om råd angående redovisningsfrågor 

11. Förklara vem/vilka organisationer Ni anser har mest inflytande över 

redovisningsutvecklingen? 


