
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Komponentavskrivningar 

 

 

 
 

 

 

I landstingens verksamhet 

 

 

 
 

 

 

Simon Sköld 
Simon Lindskog 

 
 
 

 
 

 

2015 

 

 
 

 

Examensarbete, Kandidatnivå, 15 hp 
Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 
 

 

  

 
 

 

Handledare: Arne Fagerström 
Examinator: Stig Sörling 

 

  

 



 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som har deltagit i den här undersökningen och 

alla personer som vi har varit i kontakt med för att få tillgång till underlaget till vår 

dokumentstudie. Vidare vill vi även tacka vår handledare Arne Fagerström (Docent inom 

redovisning och Universitetslektor på Högskolan i Gävle) för mycket god och värdefull 

handledning. 

 

Högskolan i Gävle – juni 2015 

 

Simon Sköld 

Simon Lindskog 

 

  



 

 

SAMANFATTNING 

Bakgrunden som har lett fram till denna studie är de nya rekommendationerna angående 

implementering av komponentmodellen som först uppkom inom den privata sektorn genom 

K3 och sedan i den offentliga sektorn via nya rekommendationer från RKR. Denna bakgrund 

har lett fram till studiens syfte vilket är att öka förståelsen för skillnader i implementeringen 

av komponentavskrivningar i landstingens verksamheter samt eventuella effekter av denna 

implementering. 

 

En flerforskningsmetod har använts för att kunna besvara de frågeställningar som har ställts. 

Denna metod har inkluderat en kvantitativ dokumentstudie som har baserat sig på 

landstingens och regionernas årsredovisningar samt en kvalitativ undersökning som inkluderat 

material från intervjuer med ansvariga personer inom nio landsting. Den kvantitativa 

dokumentstudien ledde främst fram till en kartläggning över vilka landsting och regioner som 

har implementerat komponentmodellen. Utöver denna kartläggning ledde även den 

kvantitativa undersökningen fram till att faktorer som förklarar orsakssamband inom den 

privata sektorn har svårigheter att förklara samband inom den offentliga sektorn. 

 

Den kvalitativa undersökningen kunde stärka de förkastelser av samband från den kvantitativa 

undersökningen. Utöver att förkasta dessa samband kunde resultaten från den kvalitativa 

undersökningen visa att orsakerna kom från interna problem som framförallt bottnade i att 

deras anläggningsregister skapade svårigheter vid implementeringen av komponentmodellen. 

Detta problem har dock visat sig vara temporärt och som med tiden löses genom att 

anläggningsregistret förändras. Ett mer permanent problem som uppkommit med införandet 

av komponentmodellen är den ökande administrationen som krävs vid aktivering av enskilda 

komponenter. En faktor som istället har påverkat implementeringen i en positiv riktning är att 

komponentmodellen ger en förbättrad rättvisande bild då värdet på tillgångarna avspeglar 

verkligheten på ett mer korrekt sätt. Denna förbättrande rättvisande bild har främst 

uppkommit genom att fler enskilda komponenter aktiveras och skrivs av var för sig istället för 

att kostnadsföras. Det ökade antalet avskrivningsobjekt medförde även att landstingens 

resultat utjämnades som vidare ledde till att landstingen och regionerna kunde utföra fler 

underhållsinsatser utan att för den delen påverka det specifika årets resultat alltför kraftigt. 

 

Nyckelord: Komponentmodell, avskrivningar, RKR, offentlig sektor, implementering, 

landsting, regioner.  
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1 Inledning 

I detta kapitel redogörs ämnets och problemets bakgrund som sedan mynnar ut i en 

problemdiskussion. Problemdiskussionen övergår sedan till studiens forskningsfrågor, syfte 

och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

En fastighet kan ha ett bokfört värde på 1 000 000 kr medan en annan fastighet har ett bokfört 

värde på 0 kr. Den enda skillnaden mellan dessa två fastigheter är vilken typ av 

avskrivningsmetod som har använts, där den förstnämnda har använt komponentmetod, 

medan den senare har tagit användning av en traditionell avskrivningsmetod. (Lind och 

Hellström, 2011) Denna skillnad är intressant då en viktig del inom redovisning är att inte 

övervärdera tillgångarna i en organisation (Artsberg, 2005). På senare tid har det dock 

inkommit ett krav på komponentavskrivningar, vilket är en ny redovisningsprincip som kan 

öka det bokförda värdet på de materiella anläggningstillgångarna. Detta krav har uppkommit 

både inom den privata sektorn från BFNAR, och inom den offentliga sektorn från Rådet för 

kommunal redovisning (RKR). 

 

I lagstiftningen som berör redovisning inom den offentliga sektorn ges en väldigt kortfattad 

beskrivning om hur avskrivningarna skall hanteras. I lagen står det enbart att 

“Anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk livslängd skall skrivas av systematiskt 

över denna livslängd” (6 kap. 4§, Lag (1997:614) om kommunal redovisning). Dock skall 

kommunerna följa god redovisningssed och ifall avvikelse sker skall det lämnas i not 

tillsammans med skälet för avvikelsen (1 kap. 3§, Lag (1997:614) om kommunal 

redovisning). RKR lämnar rekommendationer om redovisning för organisationer inom den 

offentliga sektorn. December 2013 utkom rekommendation 11.4 från RKR som beskriver hur 

materiella anläggningstillgångar skall hanteras (RKR, 2013). Det som regleras i denna 

rekommendation är: 

 

- Hur en anläggningstillgång definieras 

- När en materiell anläggningstillgång skall tas upp som en tillgång 

- Fastställande av anskaffningsvärdet  
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- Beräkning av avskrivningar 

- Värdering av utrangeringar och avyttringar 

- Upplysningar som måste lämnas 

 

En av de viktiga förändringarna som har uppkommit är kravet på komponentavskrivningar 

som förklaras enligt följande där den fetmarkerade delen är det som är normerande (RKR, 

2013, s. 5): 

 

“Eftersom avskrivningarna ska spegla hur tillgångars värde och/ eller servicepotential successivt 

förbrukas, måste skillnader, i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en materiell 

anläggningstillgångs, beaktas. Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell 

anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. 

Respektive komponent ska skrivas av separat. Återanskaffning av komponent redovisas som anskaffning 

av ny anläggningstillgång och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten 

kostnadsförs.” 

 

Rekommendationer om komponentavskrivningar har existerat tidigare och RKR (2009, s. 14) 

skrev att “Om betydande och fysiskt klart identifierbara delar av anläggningen har väsentligen 

olika nyttjandetider bör olika avskrivningstider tillämpas.” Det som skiljer sig gentemot 

nuvarande rekommendation är framförallt övergången från bör till ska. Det har således blivit 

en övergång från en mjukare rekommendation till ett striktare krav. I övrigt är 

rekommendationerna likvärdiga där fokus ligger på betydande delar med väsentligt olika 

nyttjandeperioder. 

 

I figur 1 redovisas hur det bokförda värdet på en och samma tillgång (inklusive dess 

komponent) kan skilja sig åt under en period. I detta exempel antas tillgången ha ett 

anskaffningsvärde motsvarande 25 000kr och ur det traditionella perspektivet utförs en 

avskrivning på 4 % per år, det vill säga 1000kr. I komponentperspektivet måste hänsyn tas till 

de enskilda komponenterna där även dessa måste skrivas av över tid. Inkluderingen av 

avskrivningarna av komponenterna medför i det här exemplet att det bokförda värdet initialt 

minskar i en snabbare takt jämfört med den traditionella avskrivningsmetoden. Vid underhåll 

eller byten av uttjänta komponenter ökar det bokförda värdet som synes i figuren då det 

istället för att bokföras som kostnad via underhåll, bokförs som reinvestering i 

balansräkningen. 



3 

 

 
Figur 1: Skillnad i bokfört värde mellan komponentavskrivning och traditionell metod 

 

I figur 2 redovisas istället kostnaderna som kopplas samman till samma tillgång som i 

exemplet ovan. Med komponentavskrivningarna ses en jämn fördelning av avskrivningarna 

över alla 25 åren, medan den traditionella metoden får stora kostnadstoppar varje gång en 

komponent blir utbytt eller när någon typ av underhåll har blivit utförd. 

 
Figur 2: Skillnad i kostnad mellan komponentavskrivning och traditionell metod 

 

Båda figurerna är utformade på samma sätt som Lind och Hellström (2011) har utformat sina 

grafer. De får även stöd ifrån Svoboda (2007) som visar på liknande skillnader mellan 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Bokfört värde 

Komponent Traditionell

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kostnad 

Komponent Traditionell



4 

 

traditionell avskrivning och komponentavskrivning i sina grafer. Stárová och Čermáková 

(2010) ger även stöd till figurerna genom deras tabeller som även de visar på en jämnare 

fördelning av kostnaden över tid som berör tillgången ifråga. 

 

I och med införandet av Rekommendation 11.4 ifrån RKR har även kommuner och landsting 

blivit tvungna att snarast införa komponentavskrivningar. Med detta menas att de måste skriva 

av betydande komponenter som har en väsentlig skillnad i nyttjandeperiod jämfört med den 

huvudsakliga anläggningstillgången (RKR, 2013). Detta är ett liknande utförande som 

beskrivs i till exempel IAS 16, vilket företag som följer International Financial reporting 

standards (IFRS) måste använda. Detta infördes som standard i hela EU för börsnoterade 

bolag första januari 2005 (Europeiska kommissionen, 2014,). För bolag som följer IFRS ska 

delar av tillgångar (komponenter) som har ett värde som är av signifikativ betydelse i relation 

till tillgången skrivas av för sig. Dock får sådana betydelsefulla delar grupperas med andra 

betydelsefulla delar ifall utnyttjande perioden är densamma (IFRS, 2012). Reglerna angående 

komponentavskrivningar ser väldigt lika ut, oavsett regelverk eller rekommendation (IFRS, 

K3 och RKR). Reglerna ifrån IFRS, K3 och RKR ger dock upphov till ett tolkningsutrymme 

för vilka enheter som skall aktiveras som komponent och det kan därför vara ett problem om 

landsting tillämpar reglerna olika. Detta skulle kunna påverka jämförbarheten mellan 

landsting negativt. Ett syfte med komponentavskrivningar är att få en avskrivning på 

exempelvis en byggnad med tillhörande komponenter att faktiskt avspegla kostnaden över tid, 

det vill säga förslitningen på byggnaden och dess komponenter. I traditionell mening är 

avskrivningen på en byggnad i regel linjär och eftersom att komponentavskrivningar inte 

utförs traditionellt sett, är det sannolikt att kostnaderna för underhåll och reparation varierar i 

hög grad från år till år. För att ge en mer rättvisande bild är det därför lämpligt att utföra 

komponentavskrivningar på ett tillfredsställande sätt för att jämna ut kostnaderna över tid. Det 

är dock ett problem att avgöra hur komponentavskrivningar utförs på ett rättvist sätt och som 

även avspeglar den faktiska kostnaden. 
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1.2 Problematisering 

Feltham och Ohlson (1996) menar att en av avskrivningarnas syfte är att fördela kostnaderna 

för en investering. Fördelningen menar de utförs för att över tid få en jämnare 

kostnadsspridning, sett till hur mycket inkomster investeringen genererar och hur mycket det 

faktiskt kostar att bibehålla dessa intäkter som investeringen tillför. Detta påstående får stöd 

av Andrew och Pitt (2006) som menar att ett avskrivningarnas syfte är att mäta den faktiska 

konsumtionen eller användningen av en tillgång. Ett annat syfte är enligt Livingstone (1969) 

av mer finansiell karaktär och handlar om att spara kapital vid reinvesteringar. Ett tredje syfte 

med avskrivningar berör enligt Blum (1980) de skatterättsliga frågorna och är kopplat till de 

accelererande avskrivningarna såsom 20- och 30-regeln som kan sänka resultatet och således 

även minska skattekostnaden.. 

 

Ett problem som har uppstått vid implementeringen av komponentmodellen i andra länder har 

varit att den nationella lagen har skiljt sig ifrån skatterätten, där den har varit tillåten i den 

förstnämnda, men ej i den sistnämnda (Maliková, 2014). Detta problem återfinns även i 

Sverige där de två legala systemen skiljer sig åt. Det är viktigt att ha i åtanke att det finns 

skillnader mellan K3-företag och kommunal verksamhet, inte minst eftersom att landsting och 

regioner inte är skattesubjekt. Även fast den privata och offentliga sektorn skiljer sig åt då den 

senare sektorn ej är påverkade av skatter menar Andrew och Pitt (2006) att den offentliga 

sektorn använder sig av liknande metoder som den privata sektorn. Detta påstående stärks av 

det faktum att utformningen av RKR och K3 är väldigt lika ifråga om 

komponentavskrivningar. Andrew och Pitt (2006) menar dock vidare på att den offentliga 

sektorn har anpassat metoden för att bemöta det faktum att dessa organisationer ej är 

vinstdrivande. Tidigare forskning om komponentavskrivning i privata företag kan därför vara 

relevant då utformningen av rekommendationerna är likartade. Dock måste en viss 

försiktighet tas då tidigare slutsatser från vinstdrivade organisationer kan innefatta incitament 

och problem kopplat till skatterättsliga frågor som ej återfinns inom landsting och 

regioner.  Inom den offentliga sektorn har en mängd marknadslösningar tagna från den privata 

sektorn använts sedan 80-talet vilket har blivit benämnt som ny offentlig verksamhetsledning 

(New public management) (Denhardt och Denhardt, 2000). Denna teori har även blivit 

använd inom Sveriges offentliga sektor (Dunleavy, Margetts, Bastow, och Tinkler, 2005). 

Komponentmodellen, som tidigare har varit infört i K3-regelverket för privata bolag, kan ses 

som en del i denna harmonisering inom den offentliga sektorn. 
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Övergången till K3-regelverket är ett omdebatterat ämne där komponentavskrivningarna är en 

av frågorna som har tagits upp. I tidningen Balans (2013, s. 12) skrevs det bland annat 

följande i en artikel: 

 

“Många företag som har fastigheter brottas med frågan hur en övergång till K3 ska hanteras i praktiken. 

En övergång till komponentavskrivning har av många fastighetsföretag upplevts som en stor utmaning.“ 

 

En vanlig kritik som har riktats mot just komponentavskrivningarna är att nyttan är lägre än 

de administrativa kostnaderna för införandet. Denna kritik har exempelvis kommit från 

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) vilka har varit starkt kritiska till införandet av 

kravet på komponentavskrivningar i och med införandet av K3-regelverket (SABO, 2010). 

Med denna kritik i åtanke uppkommer funderingar till anledningen bakom införandet av 

denna typ av avskrivningsmetod. För att principen om jämförbarhet i högre grad ska 

uppfyllas, är en av anledningarna till införandet att skapa en bättre harmonisering mellan 

företag, både på nationell och global nivå (Malíková, 2014). Komponentavskrivningarna har 

ju sedan tidigare varit ett krav som ska följas av företag som använder sig utav standarden 

IFRS. Införandet av K3-regelverket medför en bättre harmonisering i och med att det bygger 

på IFRS (BFN, u.å.). 

 

Periodiserad redovisning är en förutsättning för avskrivningar och sägs vara en faktor för att 

lättare kunna mäta resultat eftersom att periodiserad redovisning bland annat ger 

redovisningen bättre struktur och överblick över såväl kostnader som intäkter (Trewawas, 

Redmayne och Laswad, 2012).  Periodiserad redovisning implementerades 1986 i Sveriges 

offentliga sektor på lokal nivå och 1993 i hela den offentliga sektorn. Tidigare var 

kontantbaserad redovisning den gällande principen (Paulsson, 2006). 

 

Det finns både för- och nackdelar med komponentavskrivning. Fördelen med avskrivning på 

komponentnivå ska vara att jämförbarheten mellan organisationer ska öka och att kostnaderna 

för reparation och underhåll periodiseras över tid (Malíková, 2014). Nackdelen med detta är 

att det medför ytterligare administrativa kostnader, vilket har tagits upp tidigare i bakgrunden. 

Att jämförbarheten skall bli bättre råder det inte fullständig konsensus om då det bland annat 

finns tidigare forskning som pekar på att den finansiella marknaden justerar för vilken typ av 
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avskrivningsmetod  som organisationer väljer att använda (Powell, Wayne, och Bainbridge, 

2001). 

 

Rekommendationerna i K3 och IFRS liknar varandra i stor utsträckning, framförallt vid 

hanteringen av tillgångar. Rekommendationer i både IFRS och K3 som berör vilka tillgångar 

som tas upp som enskild enhet i komponentmodellen fokuserar på betoning om hur 

signifikativ den enskilda enheten är jämfört med tillgången i sig, och hur nyttjandetiden 

skiljer sig åt mellan de olika komponenterna. (BFN, 2012) (IFRS, 2012) I jämförelse med 

rekommendationerna för kommunal redovisning är det även krav på att utföra 

komponentavskrivning (RKR, 2014). Dessa tre rekommendationers likheter kan ses som en 

harmonisering, först från internationell till nationell nivå, men även en harmonisering från 

privat sektor till offentlig sektor. Harmonisering på internationell nivå har ofta haft som syfte 

att bemöta globaliseringen där kapital överförs över nationsgränserna (FASB, u.å). 

 

Wright (1964) menar att det inte finns en perfekt avskrivningsmetod utan att valet av 

avskrivningsmetod i hög grad handlar om bekvämlighet. Eftersom det i rekommendationerna 

från RKR 11.4 finns ett relativt stort tolkningsutrymme finns det anledning att ifrågasätta hur 

“bekväma” landstingen är i sin tolkning av rekommendationerna. Eftersom det är krav att 

komponentavskrivningar ska införas, men enbart rekommendationer på hur de ska införas, är 

det av intresse att utföra en uppföljning av hur och om komponentavskrivningar har blivit 

implementerat i praktiken och vad denna implementering av komponentavskrivningar har gett 

för effekter i verksamheten och redovisningen. 

 

En del i den här undersökningen har varit en kartläggningsprocess över vilka landsting som 

har och inte har implementerat komponentmodellen. En uppföljande del har varit att finna 

förklarande faktorer till varför vissa landsting har implementerat komponentmodellen medan 

vissa landsting inte har implementerat samma modell. I och med harmoniseringsprocessen 

från den privata sektorn till den offentliga sektorn har förklarande faktorer från den privata 

sektorn undersökts i denna studie. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här studien har varit att öka förståelsen för skillnader i implementeringen av 

komponentavskrivningar i landstingens verksamheter samt eventuella effekter av denna 

implementering. Denna undersökning har även haft som syfte att studera ifall påverkande 

faktorer ifrån den privata sektorn har gått att applicera på den offentliga sektorn. 

 

Utifrån problemdiskussionen har fyra forskningsfrågor utformats: 

 

 Har landstingen implementerat komponentavskrivningar i enlighet med RKR 11.4? 

 Finns det faktorer från den privata sektorn som kan förklara om och hur de olika 

landstingen har implementerat komponentavskrivningar? 

 Hur har verksamheten och redovisningen påverkats av implementeringen av 

komponentavskrivningar? 

 

För att en undersökning inte ska bli för bred måste även avgränsningar göras. Dessa 

avgränsningar tas upp i den kommande delen. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien begränsas till offentligt drivna verksamheter och respondenternas förhållningssätt 

rörande komponentavskrivningar. Av sådana verksamheter är det sedan ytterligare avgränsat 

att behandla verksamheten inom landstingen. Dessa begränsningar har blivit gjorda då 

tidigare studier av liknande art ofta har riktat in sig mot att studera privat drivna företag och 

ofta verksamma inom fastighetsbranschen. Därför är det viktigt att studera offentligt drivna 

företag som inte har fastighetsförvaltning som kärnverksamhet. 
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1.5 Disposition 

Nedan visas studiens fortsatta disposition: 

 

 

Figur 3: Studiens disposition 
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Som beskrivet i dispositionen är dokumentstudien och intervjuerna uppdelade i vardera del. 

Denna uppdelning har skett då den inledande dokumentstudien inte lyckades förklara de 

frågeställningar som har tagits upp i inledningen. För att kunna besvara frågeställningarna 

utfördes därför uppföljande expertintervjuer som kombinerades med en utvidgad teori för 

implementering. På grund av dessa anledningar inleds resultatet från intervjuerna med 

ytterligare en teoretisk del som underlättar för läsaren. 

 

Vidare kan denna studie ses som uppdelad i tre delar där del ett berör den kvantitativa 

dokumentstudien, del två berör den kvalitativa undersökningen och del tre är en sammanlagd 

diskussion om både den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen. Del ett inleds med 

ett eget kapital som tar upp de teorier och tidigare forskning som har lett fram till de 

empiriska undersökningarna för dokumentstudien. Del två inleds med en utvidgad teoridel 

som kompletterar och leder fram till de frågor som har ställts till respondenterna. Både del ett 

och del två avslutas med varsin diskussionsdel. Del tre består av en summerande diskussion 

av resultateten som framkommit i både den kvantitativa och kvalitativa studien. 
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2 Metod 

I detta metodkapitel redogörs studiens metodiska arbets- och tillvägagångssätt. I Detta 

kapitel ingår bland annat en praktisk beskrivning av det urval som har tillämpats samt en 

beskrivning av det analysprogram som den här studien har utnyttjat för textanalys. Kapitlet 

avslutas med källkritik där studiens källor har granskats. 

2.1 Forskningstradition 

Inom redovisningsforskning finns ett antal forskningstraditioner. Ryan, Scapens och Theobald 

(2002) delar in redovisningsforskning i tre kategorier, nämligen “mainstream accounting 

research” (positivistisk), “interpretive accounting research” (tolkande) och “critical 

accounting research” (kritisk). 

 

 
Figur 4: Kartläggning av forskningstradition 

Källa: Hopper och Powell (1985, s. 432) 

 

“Mainstream accounting research” ligger som synes i figur 4 nära objektivismen vilket är en 

huvudsaklig utgångspunkt i den positivistiska forskningstraditionen. “Mainstream accounting 

research” ligger i figur 4 även nära “regulation” vilket innebär att redovisningsforskning som 

rör sig inom den här traditionen knyter an till lagar och regler. Den kvantitativa delen i den 

här studien kan anses ligga nära den positivistiska forskningstraditionen då studien i den här 

delen eftersträvar objektivism och har en stark koppling till lagar och regler. “Interpretive 

accounting research” knyter också an till lagar och regler men ligger i figuren mot 
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subjektivitet. Den här forskningstraditionen handlar om tolkning för att förstå verkligheten 

och personliga värderingar (Ryan et al, 2002). Den kvalitativa delen i den här studien kan 

anses ligga nära “interpretive accounting research” eftersom att tolkning kopplat till förståelse 

för verkligheten enligt Bryman och Bell (2011) är en grundsten i kvalitativ forskning och 

således även i den här studien. 

 

En vanlig skiljelinje mellan olika vetenskapssyner är huruvida personliga värderingar får 

förekomma eller ej, där kvantitativa studier vanligtvis förhåller sig mer objektiva medan 

kvalitativa studier innehåller mer personliga värderingar. Den positivistiska traditionen har en 

koppling till att försöka hitta en objektiv förklaring vilket den här studien försöker göra i den 

kvantitativa dokumentundersökningen. Den kvalitativa delen i den här studien har en 

koppling till den tolkande forskningstraditionen som innebär ett synsätt där subjektvitet är en 

faktor som behöver fångas upp för att förstå verkligheten och människors handlingar. Vid 

kvalitativa studier görs ofta studien utifrån ett visst perspektiv och det ter sig då naturligt att 

sådana studier inte kan vara fullständigt objektiva. Utöver de personliga värderingar som tar 

sig uttryck från det studerande objektet, och i den här studiens fall de personer som publicerar 

dokumentet eller som blir intervjuade, är det även vanligt förekommande utifrån den 

hermeneutiska traditionen att de som utför studien inte heller är fullständigt objektiva. Detta 

kan försvaras med att alla personer på något sätt innehar någon form av förutfattade meningar 

och att det därför inte är försvarbart att förhålla sig helt neutral. Det viktiga är dock att det inte 

finns någon okontrollerad värdering i forskningsprocessen och att det finns en transparens 

över vad som kan påverka studien.  (Bryman och Bell, 2011) 

 

Bryman och Bell (2011, s. 49) visar på grundläggande skillnader mellan kvalitativ och 

kvantitativ metod via en illustrativ modell. Den kvantitativa metoden beskrivs som 

teoriprövande, objektiv och försöker ta fram kvantifierbar data för att sedan bli analyserad. 

 

 Kvantitativ Kvalitativ 

Huvudsaklig inriktning när det gäller vilken roll 

teorin ska spela i relation till forskning 
Deduktiv, teoriprövning Induktiv, 

teorigenerering 

Kunskapsteoretisk inriktning Naturvetenskaplig modell, 

framför allt positivism 
Ett tolkande synsätt 

Ontologisk inriktning Objektivism Konstruktionism 

Figur 5: Skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning  

Källa: Bryman och Bell, 2011, s. 49 
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Hermeneutik handlar i huvudsak om tolkning av texter. Poängen bakom hermeneutiken som 

synsätt är att genom analys av en text få fram textens innebörd med hjälp av den bakgrund 

texten är skriven i samt det perspektiv författaren har haft. I en data-analys kan det 

hermeneutikistiska synsättet spela en stor roll eftersom att texter ofta är “sensitiva för den 

kontext i vilken texterna producerades” (Bryman och Bell, 2011, s. 567) och således bör 

texten tolkas med författarens perspektiv i åtanke. Många hävdar enligt Bryman och Bell 

(2011) att hermeneutiken är passande att använda som verktyg när det gäller texter (till 

exempel dokument från organisationer) och således är hermeneutiken ett synsätt som den här 

studien (kopplat till dataanalysen) har tagit hänsyn till. 

 

2.2 Deduktion och induktion 

Den kvantitativa dokumentstudien har utgått ifrån den deduktiva processen där först teorier 

presenteras för att sedan mynna ut i hypoteser kring möjliga påverkande faktorer bakom 

implementeringen av komponentavskrivningar. Vidare har det gjorts en datainsamling och 

sedan har resultaten presenterats som har visat på om hypoteserna kan bekräftas eller 

förkastas. Sedan har resultaten kopplats tillbaka till teorin. I studiens kvalitativa process har 

det dock framkommit påverkande faktorer bakom implementeringen av 

komponentavskrivningar vilket har gjort att studiens kvalitativa del har fått en induktiv 

inriktning där resultaten har fått kopplats till nya teorier, detta kallas enligt Bryman och Bell 

(2011 s. 34) för “teoribildning på empirisk grund”. 

 

2.3 Val av metod 

I denna studie är det en kvantitativ dokumentstudie med kompletterande kvalitativa intervjuer 

som har utförts. Att i denna studie utföra en kvantitativ dokumentstudie har gjorts i syfte att 

ge möjlighet att svara på våra frågeställningar utifrån tillgängliga dokument, i det här fallet, 

årsredovisningarna. Kvalitativ metod handlar i sin tur enligt Åsberg (2001, s. 274) om “hur 

man ska karaktärisera något; gestalta något” - den här studien ämnar att genom empirin och 

datainsamlingen svara på våra frågeställningar. En orsak till valet av kvalitativ metod är att 

kunna besvara framförallt frågorna “varför?” och “hur?”, vilket är lättare genom en kvalitativ 

metod än genom en kvantitativ dito. Kvalitativ forskning fokuserar mer på ord än på siffror 

och är därför också en anledning till valet av en kompletterande kvalitativ metod eftersom att 
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kvalitativ metod kan komplettera den kvantitativa dokumentstudien och på det viset besvara 

frågeställningarna på ett bättre sätt. (Bryman och Bell, 2011) 

 

Bryman och Bell (2011, s. 395) ger ett exempel på hur en kvalitativ forskningsprocess kan se 

ut. Modellen nedan är i huvudsak baserad på deras modell men har bearbetats för att beskriva 

denna studies process. 

 

 
Figur 6: Forskningsprocess baserad på Bryman och Bell som har använts i denna studie 

 

Studien har gjorts i två steg där de blåa rutorna är generella delar som berör både den 

kvantitativa dokumentstudien och de kvalitativa intervjuerna. De orangea rutorna berör 

dokumentstudien och de gröna rutorna berör de kvalitativa interjvuerna. Den första punkten 

har tagits upp i studiens inledande kapitel. Efter det har punkt 2 berört den kvantitativa 

dokumentstudien där val av material och teori har gjorts. De valda teorierna presenteras i 

referensramen och det empiriska materialet i dokumentstudien har varit årsredovisningar. 

Tolkning av årsredovisningarna har gjorts efter insamlingen och detta ledde fram till punkt 3 

då dokumentstudien inte gav tillräckliga resultat för att kunna besvara undersökningens 

frågeställningar. Efter den övergående diskussionen har ytterligare val av material och teori 

gjorts som har berört intervjuerna. För att kunna ställa frågor som kan kopplas till tidigare 

forskning har ytterligare teori inhämtats som har kunnat ge stöd åt vilka frågor som ställts 

under intervjuerna. Efter dessa val har intervjuerna utförts och materialet som framkom under 

interjvuerna har tolkats. Avslutningsvis har en sammanfattande diskussion gjorts som har 



15 

 

summerats ihop till en förklarande modell som sedan har lett fram till studiens teoretiska och 

praktiska slutsatser. 

 

Det görs en skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa intervjuer där kvantitativa intervjuer 

har en tydlig struktur och litet till inget utrymme ges för båda parterna i intervjun att gå 

utanför de specifika frågorna. Kvalitativa metoder har mindre struktur och kan antingen vara 

helt ostrukturerade eller semi-strukturerade för att ge intervjuobjektet möjlighet till att kunna 

fokusera mer på vad han eller hon anser vara viktigt. Helt ostrukturerade intervjuer har ofta 

bara en öppnande fråga och sedan fortsätter resten av intervjun som ett vanligt samtal. Semi-

strukturerade intervjuer har ofta istället en lista med frågor eller teman men där 

intervjuobjektet ges stor frihet att utforma svaren på sitt egna sätt. (Bryman och Bell, 2011) 

Den här studien har tagit användning av semi-strukturerade intervjuer för att kunna låta 

intervjupersonerna få stor frihet att själva välja hur de vill utforma svaren men där det 

fortfarande finns stor kontroll över vilka områden som skall gås igenom. 

 

2.4 Population och urval 

Eftersom den här studien utgår ifrån två olika metoder har det även varit möjligt att göra två 

olika urval, en för den kvantitativa dokumentstudien och en för de kvalitativa intervjuerna. Då 

populationen är väldigt liten (21 st landsting) har ingen urvalsberäkning blivit utförd. 

 

1. Urval dokumentstudie: Anledningen till att ett urval utförs är för att kunna göra en 

generalisering över populationen som helhet. Det som sker då är att en mindre grupp inom 

populationen väljs ut för att undersökas. Vanligtvis är det väldigt svårt eller till och med 

omöjligt att undersöka en hel population, om inte populationen är väldigt liten. (De Veaux, 

Velleman, och Bock, 2011) 

 

Det har ej skett något urval av organisationer i den här dokumentstudien utan istället har hela 

populationen av landsting blivit undersökt eftersom populationen är liten. Populationen som 

har blivit undersökt är 21 landsting/regioner. De dokument som sedan har blivit granskade har 

bestått av årsredovisningar som har berört de senaste tre åren (2012-2014) för hela 

populationen. 
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2. Urval intervjuer: Inom kvalitativa forskningsstrategier kan ett bekvämlighetsurval 

tillämpas. Med bekvämlighetssurval menas att kontakt tas med personer som finns 

tillgängliga för forskaren. Vid bekvämlighetsurval utförs inte slumpmässiga sitckprov som 

grundar sig på sannolikhetsurval. Kritik mot bekvämlighets urval är att respondenterna med 

stor sannolikhet inte är representativa för gruppen som helhet. Fördelen med att utföra 

bekvämlighetsurval är att det krävs mycket mindre resurser för att inhämta datan. (Bryman 

och Bell, 2011) 

 

I den här studien har ett bekvämlighetsurval tillämpats där en initial kontakt tagits med 

auktoritära personer inom alla landsting via e-post. I de flesta fall har den första kontakten 

tagits med antingen en ekonomichef eller en redovisningschef som sedan själv var föremål för 

intervju eller som hänvisat till vad vederbörande anser vara en kunning person inom området 

på deras landsting. Utav de 21 landsting som kontaktades var det personer från 9 som valde 

att ställa upp på expertintervjuer som grundades på datainsamlingen från landstingens 

respektive årsredovisningar. De respondenter som slutligen intervjuades inkluderade personer 

med följande positioner: 1 ekonomichef över fastighetsförvaltning, 2 controller, varav en var 

investeringscontroller, 4 redovisningschefer, 1 koncernchef, 1 finanschef och slutligen 1 

fastighetsekonom. Utav de 9 landsting som var föremål för intervju var det 5st som hade 

implementerat komponentavskrivningar och 4st som ej hade implementerat 

komponentavskrivningar. 

 

2.5 Etiska aspekter 

Det finns fyra stycken etiska aspekter att ta hänsyn till vid intervjuer och dessa berör 

information, konfidentialitet, samtycke och användning. Kravet om information handlar om 

att respondenten får reda på vad undersökningens syfte är och vad undersökningen kommer 

att handla om. Konfidentialitet menas med att respondentens identitet inte avslöjas och att 

informationen som inhämtas från respondenten ej redovisas på ett sätt som gör det möjligt att 

koppla samman till personen ifråga. Med samtycke menas att respondenten själv kan välja om 

vederbörande deltar i intervjun eller ej, samt att respondenten har möjlighet att avsluta 

intervjun när den själv vill det. Med användning menar att informationen som inhämtas från 

intervjuerna bara används i undersökningen. (Kvale och Brinkmann, 2009) 
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Anonymitetsavtalet som kan ses i sin helhet under bilaga 1 skickades till respondenterna för 

att tillmötesgå aspekterna angående konfidentialitet och användning. I anonymitetsavtalet 

framgick det att ingen information kommer att publiceras som gör det möjligt att koppla 

samman respondenterna med namn eller organisation. Det framgår även i avtalet att 

intervjumaterialet blir förstört efter att studien är klar. Detta anonymitetsavtal utformades dels 

för att tillmötesgå dessa etiska aspekter och dels för att respondenterna skulle kunna känna sig 

trygga under intervjun och på detta sätt vara mer öppna och ärliga även vid känsliga frågor. 

Vid en första kontakt via e-post gjordes en kort beskrivning om undersökningen för att kravet 

om information skulle uppfyllas. För att tillmötesgå kravet om samtycke ställdes en fråga via 

e-post om att boka tid för en intervju där respondenterna gavs möjlighet att acceptera eller 

avböja denna förfrågan. 

 

2.6 Analysprogrammet Nvivo 

Transkribering gjordes av materialet efter att intervjuerna blivit genomförda. 

Transkriberingen gjorde det inhämtade materialet mer lätthanterligt för vidare analys. Denna 

process underlättade även hanteringen av all data i analysprogrammet Nvivo. För att bättre 

analysera svaren har mjukvaran Nvivo använts. I detta program kan hela intervjumaterialet/ 

textmaterialet importeras, bearbetas och kodas.  Nvivo tar alltså över vissa manuella uppgifter 

som forskaren annars har, till exempel att själv markera och koda delar av texter och samla 

delar av texten som hör ihop med en kod (Bryman och Bell, 2011). Koden har till exempel 

varit att koda “komponentavskrivningar” till “rättvisande bild” och på det viset fått fram vad 

kopplingen kan vara mellan dessa ord och vad respondenterna har sagt kopplat till dessa ord 

utifrån materialet. Genom att använda Nvivo har denna studie fått en starkare empiri och har 

på det viset varit till god hjälp med att komma fram till resultaten och slutsatsen. 

 

2.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2011) kopplat till kvantitativ forskning om resultatens 

tillförlitlighet är och om resultaten skulle skilja sig åt om undersökningen skulle utföras på 

nytt. I den här studien kan reliabiliteten rörande den kvantitativa dokumentstudien anses vara 

mycket hög då datan hade sitt ursprung i årsredovisningar som enligt lagar, regler och 

rekommendationer bör vara tillförlitliga och korrekta. 
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När det gäller reliabilitet kopplat till kvalitativ forskning är det betydligt svårare att uppnå 

reliabilitet. Det är till exempel mycket svårt att upprepa en kvalitativ undersökning eftersom 

att forskaren i sådant fall enligt Bryman och Bell (2011, s 401) måste “gå in i en liknande 

social roll som den föregående forskaren”. Reliabilitet kan dock enligt Bryman och Bell 

(2011) anses motsvara “pålitlighet” i den kvalitativa forskningen. I den här studien kan 

reliabiliteten (pålitligheten) anses vara hög, även gällande den kvalitativa delen då det inte 

finns någon anledning att tro att respondenterna skulle svara annorlunda om samma frågor 

ställdes igen. En anledning är att frågorna är ställda på ett sådant sätt att de i hög grad inte är 

ledande utan frågorna har istället varit öppna. En annan anledning är att vi som författare 

genom hela studiens process haft en löpande diskussion om hur vi bland annat ska tolka och 

kategorisera datan vi har fått in. 

 

Validitet handlar enligt Bryman och Bell (2011) om frågan angående om en studie mäter det 

den avser att mäta. Ett exempel som Bryman och Bell (2011) tar upp är diskussionen om 

huruvida intelligenstest verkligen mäter en persons intelligens eller inte, likaså huruvida BNP 

verkligen mäter ett lands ekonomi på ett bra sätt. 

 

Den kvantitativa delen (dokumentstudien) bedöms hålla en hög validitet, inte minst för att 

olika begreppsvaliditet har varit föremål för diskussion som senare har mynnat fram i begrepp 

som håller en hög validitet, det vill säga att de mäter vad de ska mäta, till exempel att 

balansomslutning och antal anställda är indikatorer på storleken i landstingen. För att skapa en 

tillförlitlighet i den kvalitativa delen av den här studien har intervjuerna strukturerats på ett 

sätt som innebar att intervjuarna genomgående, efter varje fråga, bekräftade att svaret från 

respondenten hade tolkats korrekt. Begreppet ”generalisering” (även kallat extern validitet) är 

inte tillämpligt i den här kvantitativa undersökningen då hela populationen av 

landsting/regioner har undersökts i dokumentstudien, generaliserbarhet handlar nämligen om 

att undersöka ett urval av en hel population för att sen försöka generalisera detta resultat för 

hela populationen. 

 

2.8 Källkritik 

Källkritik har som syfte att granska och säkerställa ifall undersökningens använda källor är 

både relevanta och tillförlitliga. Detta genomförs för att kunna höja undersökningens 

trovärdighet vilket leder till att undersökningen blir mer användbar i det området som 
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studeras. (Hultén, Hultman och Eriksson, 2007) Två typer av källkritik har använts i denna 

studie, en för det inhämtade materialet från årsredovisningen och intervjuerna, samt en för de 

källor som har använts inom referensramen. 

 

Det primärmaterial som har inhämtats från intervjuer och årsredovisningar kan ses som 

tillförlitligt då det är direkt hämtat från de ursprungliga källorna, det vill säga direkt från 

landstingen ifråga. Merparten av materialet som är inhämtat från årsredovisningarna är också 

baserat på kvantitativ data vilket minskar möjligheten att misstolkningar av datan skulle 

uppkomma. Från de kvalitativa intervjuerna måste vissa tolkningar göras vilket öppnar upp 

för en risk att missuppfattningar uppkommer. För att minimera denna risk har följdfrågor 

uppkommit under intervjuerna där det säkerställs att tolkningen av deras svar har varit 

korrekt. I vissa fall har även uppföljande kontakt tagits via e-post. 

 

Det sekundärmaterial som har tillämpats i studiens referensram och inledning har inhämtats 

från vetenskapliga artiklar från välrenommerade tidskrifter eller vetenskapliga faktaböcker. 

De vetenskapliga artiklar som har använts har varit granskade innan deras undersökning har 

publicerats, det vill säga peer reviewed. Detta urval av artiklar har gett denna undersökning en 

stark teoretisk grund och har legat till grund för den efterföljande empiriska undersökningen. 
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3 Referensram 
I det här kapitlet redovisas de referensramar som har använts som stöd i den här studien. 

Inledningsvis tas den allmänna referensramen upp och följs sedan upp av den teoretiska 

referensramen som avslutas med en A priori-modell och undersökningsmodell med de 

faktorer som det har tagits hänsyn till. 

 

3.1 Allmän referensram – Rådet för kommunal redovisning 

Enligt RKR (2015) är RKRs huvudsakliga uppgift att ta fram rekommendationer för 

kommuner, landsting och kommunalförbund och sedan göra uppföljning på vad 

rekommendationerna har fått för inverkan på till exempel kommuners externa redovisning. 

Syftet med att ta fram dessa rekommendationer är att främja god redovisningssed. Om 

redovisningen avviker från RKRs rekommendationer ska det enligt RKR (2013) finnas en not 

som förklarar varför. Kommuner, landsting och kommunalförbund ska följa både det som står 

i RKRs rekommendationer och det som står i lagen om kommunalredovisning. Om det saknas 

normgivning från RKR kan redovisningsansvariga enligt RKR (2013) titta på annan 

normgivning som är av intresse, exempelvis från årsredovisningslagen eller 

inkomstskattelagen. 

 

I RKRs rekommendationer för materiella anläggningstillgångar framgår det att en materiell 

anläggningstillgång är en fysisk tillgång som är menad att användas för stadigvarande 

bruk/innehav. Materiella anläggningstillgångar delas enligt RKR (2013, s. 10) in i: 

 

- Mark, byggnader och övriga tekniska anläggningar 

- Maskiner och inventarier 

- Övriga materiella anläggningstillgångar 

 

Tidpunkten för när tillgången ska redovisas är när anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt och när den har kommit till verksamhetens nytta. Förutom själva inköpspriset 

kan även andra utgifter ingå i anskaffningsvärdet, exempel på sådana utgifter är enligt RKR 

(2013, s. 3): 
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- Iordningställande av plats eller område för installation, 

- Leverans och hantering, 

- Installation, 

- Konsulttjänster, såsom arkitekt 

- Ingenjör- och juristtjänster, 

- Lagfart. 

 

Vidare kan det tillkomma utgifter som avser förbättring/ökad prestanda i någon mening av 

anläggningstillgången och dessa utgifter ska läggas på anskaffningsvärdet (RKR, 2013). 

Anläggningstillgångar ska skrivas av med planenliga avskrivningar när de har en begränsad 

nyttjandeperiod och sker från och med när de är redo att börja användas. Delar som är 

väsentliga i anläggningstillgången och som har en begränsad livslängd (komponenter) ska 

skrivas av separat, det vill säga komponentavskrivning. Den huvudsakliga anledningen till 

varför delar eller komponenter bör tas upp till komponentavskrivning är att avskrivningar ska 

spegla tillgångens förslitning/förbrukning. Eftersom komponenter i många fall har en annan 

livslängd än anläggningstillgången som helhet bör dessa komponenter av denna anledning tas 

upp till komponentavskrivning för att ge en korrekt bild av hur tillgången förbrukas. Dock 

krävs det att det även finns ett väsentligt värde i komponenten för att det ska vara rimligt att ta 

upp komponenten i fråga till komponentavskrivning. Ett exempel kan vara en fastighet 

(byggnad) där byggnaden har en hiss och eftersom hissen har en annan livslängd än vad 

byggnaden troligtvis har, vilket i många fall gör det rimligt att ta upp hissen till 

komponentavskrivning och skriva av den separat. Har komponenten inte ett väsentligt värde 

eller inte en förväntad annorlunda livslängd än tillgången som helhet ska istället ett byte av en 

komponent/del bokföras som reparation eller underhåll. När en komponent som har skrivits av 

i enlighet med rekommendationerna byts ut tas detta bytet upp som en anskaffning av en 

anläggningstillgång och om det finns ett restvärde i den komponent som har byts ut 

kostnadsförs detta restvärde. (RKR, 2013) 

 

Ytterligare en rekommendation som har tillkommit från RKR som berör 

komponentavskrivningar är hanteringen av anläggningsregistren. Ett anläggningsregister ska 

uppdateras samtidigt som bokslutet upprättas. I anläggningsregistret måste bland annat 

uppgifter om tillämpad avskrivningsmetod, ackumulerade avskrivningar samt korrigeringar av 

tidigare års avskrivningar finnas med för var varje enskild tillgång. Ifall en tillgång är 

uppdelad i komponenter ska dessa uppgifter anges för varje enskild komponent. Denna 



22 

 

rekommendation är dock exkluderat för tillgångar som har samma utnyttjandeperiod och som 

funktionellt framstår som en enhet. Utöver det behöver ej heller tillgångar som kostnadsförs 

direkt inkluderas i anläggningsregistret. (RKR, 2013) 

 

Dessa rekommendationer kan leda till större krav på anläggningsregistret vilket även stöds av 

Nordlund (2004) som menade att de ökade kraven på anläggningsregistret kunde vara ett 

problem vid implementerandet av komponentavskrivningar för privata företag som följer 

IFRS. Att förändring av anläggningsregistren kan uppkomma är viktigt att ha i åtanke då 

Fagerström (2003) menar att implementering av nya informationssystem har visat sig vara 

problematiskt. 

 

3.1.1 Begreppsskillnader 

Skillnaden mellan traditionell avskrivning och komponentavskrivning är att enligt den 

traditionella metoden kan en större enhet skrivas av på gruppnivå och utbyte av enskilda 

enheter tas upp till reparation och underhåll, det vill säga att utbytet tas upp som en kostnad i 

resultaträkningen (Stárová och Čermáková, 2010). Komponentavskrivning använder metoden 

att föra upp enskilda enheter på en egen avskrivningsplan och istället för att utbytet av en 

enskild enhet ska påverka resultatet ska istället balansräkningen påverkas. Det som sker då är 

att resultatet kommer att jämnas ut över tid (Svoboda, 2007). 

 

Det finns en rad begrepp som tolkas annorlunda med ett komponentperspektiv jämfört med ett 

traditionellt perspektiv. Detta blir viktigt i förståelsen över vad som skall kostnadsföras i 

resultaträkningen och vad som skall aktiveras som komponent i balansräkningen. Lind och 

Hellström (2011, s. 10) beskriver tre viktiga tolkningsskillnader på följande sätt: 
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Begrepp           Tolkning i det traditionella synsättet                   Tolkning i ett komponentperspektiv 
Investering     Insats som innebär en standardhöjning              Alla insatser som höjer anlägg- 

i relation till ursprunglig standard. ningens framtida nytta i relation till situationen 
innan insatsen gjordes. 

 

Reinvestering Begreppet har ingen roll i detta synsätt.              Undergrupp till investering där 
det är en insats som innebär att 
man ersätter en uttjänt 
komponent. 

 

Underhåll       Insatser som leder till att den ursprungliga I princip enbart löpande 
standarden återställs samt löpande                     reparationer. 

                         reparationer. 

Figur 7: Begreppsskillnader mellan traditionellt synsätt och komponentperspektivet 

Källa: Lind och Hellström (2011, s. 10) 

 

Med dessa nya tolkningar som uppkommer i komponentperspektivet är det fler insatser som 

beräknas som investeringar då det räcker med att insatsen höjer standarden, medan det ur ett 

traditionellt perspektiv krävs att insatsen höjer standarden i relation till ursprunglig standard. 

På det sättet överförs i princip allt som tidigare definierades som underhåll (exklusive löpande 

reparationer) till investeringar. 

 

Det traditionella synsättet på gränsdragningen mellan investering och underhåll har dock inte 

varit strikt efterföljt i praktiken. Enligt Lind och Hellström (2011) var det vanligt att vissa 

större upprustningar betraktades som investeringar även fast insatserna enbart återställde 

standarden. Lind och Hellström (2011) menar på att denna skillnad mellan praxis och 

regelverk är viktig i omformulering kring vad som är en praktisk användbar 

redovisningsmodell. De avrundar denna tankegång med ett, om än extremt, relevant exempel 

där det vore möjligt enligt det traditionella perspektivet att inneha en gammal men helt 

nyrenoverad byggnad som har ett bokfört värde på noll. Detta vore möjligt då allt underhåll 

som återställer byggnaden till ursprungligt värde enbart skulle bokföras som en kostnad i 

resultaträkningen, och på det sättet aldrig påverka balansräkningen. 
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3.2 Teoretisk referensram 

Nedan presenteras den teoretiska referensram som har används i den här studien. 

Inledningsvis tas normativa teorier upp i sin helhet som sedan följs upp av mer specifikt 

inriktade teorier som stödjer denna studie. 

 

3.2.1 Normativ teori 

En normativ teori försöker enligt Kabir (2005) föreskriva grundläggande aspekter som bör tas 

hänsyn till i redovisning där huvudsakligt fokus ligger på redovisningsrutiner och innehållet i 

finansiell rapportering. Inom normativ teori behandlas två parter, dels 

beslutsfattare/användare vilka i den här studien anses vara politikerna, dels de som utformar 

redovisningen (Bebbington, Gray och Laughlin, 2001). Därav är normativ teori relevant när 

den här studien undersöker faktorn som kallas för “politisk styrning” vilket kommer framgå 

ytterligare när beslutsmodellen redovisas i det här kapitlet. Normativ teori är även relevant 

eftersom att de kvalitativa egenskaperna är sprugna ur normativ teori (Kabir (2005). Normativ 

teori har enligt Kabir (2005) använts som utgångspunkt när bland annat föreställningsramen 

för finansiell rapportering skriven av FASB har tagits fram. I föreställningsramen från FASB 

ingår kvalitativa egenskaper som även vi i Sverige tillämpar, till exempel att redovisningen 

ska ge en rättvisande bild. Huruvida de kvalitativa egenskaperna i redovisningen har 

påverkats av implementeringen av komponentavskrivningar är något som har undersökts i den 

här studien. Det finns två grunder som en normativ teori ska innehålla: 

 

- Ett mål (mål-antagande) 

- Deduktion 

 

Deduktiva teorier börjar med ett målantagande och härleder till redovisningsrutiner och kallas 

därför för normativ teori. Dock är det möjligt att som till exempel forskare sätta egna mål som 

inte har en koppling till nuvarande redovisningspraxis. Induktion går istället (generellt sett) ut 

på att utgå från observationer från verkligheten och sen implementera dessa i en teoretiskt 

referensram. Det går även att, kopplat till normativ teori, induktivt sätta egna mål där dessa 

härleds från praxis för att sen komma med förslag på förbättringar till nuvarande praxis. 

(Kabir, 2005) 
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Inom normativ redovisningsforskning finns det enligt (Kabir, 2005) tre tillvägagångssätt 

varav de två första är beskrivna ovan. Dessa är: 

 

- Deduktiva modellen 

- Induktiva modellen 

- Beslutsmodellen 

 

Beslutsmodellen och dess bakomliggande teori är att finansiell information ska anpassas till 

användarna, informationen ska anpassas efter deras behov och vilja. Behoven och viljan 

bestäms inte av dem som utformar informationen utan av användarna och deras 

organisationers beslutsfattande. (Bebbington et al, 2001) Dock finns det två olika 

”inriktningar” inom beslutsmodellen mot huruvida vem det är som ska bestämma vad som är 

användarnas behov och vilja, dessa kallas enligt Bebbington et al (2001) följande:  

 

-Beslutsfattare i fokus (decision-makers emphasis) 

-Besluts-modell fokus (decision model emphasis) 

 

När det gäller inriktningen med ”beslutsfattare i fokus” innebär denna att det är 

beslutsfattarna/användarna (i den här studien politikerna) som bäst vet vad deras behov och 

vilja är och därför ska informationen anpassa sig efter deras tycke. Motsatsen är ”besluts-

modell fokus” och innebär istället att det är de som utformar redovisningen som bäst vet vad 

användarnas vilja samt behov är och därför är det också dem som ska bestämma vad för 

information som skall utges. (Bebbington et al, 2001) 

 

Figuren nedan förklarar hur dessa två fokus (beslutsfattare i fokus och besluts-modell fokus) 

interagerar och fungerar. När det gäller ”beslutsfattare i fokus” är det främst ringen längst upp 

till vänster som är av vikt eftersom att den enda input som behövs är den som kommer ifrån 

beslutsfattarna/användarna. (Bebbington et al, 2001) 
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Figur 8: Beslutsfattare i fokus och besluts-modell 

Källa: Bebbington et al, 2001, s.419 

 

Beslutsmodellen har använts i A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) som har 

tagits fram av American accounting associsation (Kabir, 2005). Statement of basic accounting 

theory är menat att användas som en guide av ”lärare, praktiker och andra som har ett intresse 

av redovisning” (Sterling, 1967, s. 1).  Beslutsmodellen har enligt Kabir (2005) även använts 

när FASB har tagit föreställningsramen för finansiell rapportering som används i USA. I den 

här föreställningsramen ingår bland annat redovisningsprinciper som även vi i Sverige 

tillämpar, till exempel väsentlighetsprincipen, jämförbarhetsprincipen och att redovisningen 

ska ge en rättvisande bild. (FASB, 2010) (BFN, 2012) 

 

De kvalitativa egenskaperna inom redovisningen är sprungen ur den normativa teorin. I 

följande figur presenteras redovisningens kvalitativa egenskaper i en hierarki där 

egenskaperna som är primära är av högre relevans än de som är sekundära. En viktig aspekt 

som även figuren visar på är att redovisning som är relevant inte är av något större värde om 

den inte också är trovärdig (och vice versa). (Gregory och Blanchet, 2000) 
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Figur 9: Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Källa: FASB, 2008, s. 14 

 

De kvalitativa egenskaperna har en stark koppling till beslutsmodellen i normativ teori. 

Unubokhai och Ohenhen (2014) menar nämligen på att redovisningen och informationen som 

redovisningen levererar ska vara till intressenternas nytta.  Det är med detta i åtanke som de 

kvalitativa egenskaperna kommer in i bilden och ska understödja att redovisningen håller 

såpass hög kvalité att intressenterna får den informationen som intressenterna behöver. Vad 

dessa kvalitativa egenskaper egentligen innebär och vad redovisningen ska innehålla för att 

dessa ska anses uppfyllda presenteras nedan: 

 

Relevans: Det bör göras skillnad i redovisningen på vad som är en återkommande och icke 

återkommande intäkt. Detta är information som är till nytta för till exempel investerare som 

vill försöka förutsäga ett företags framtidsutsikter. Detta kriterium kan anses uppfyllt om 

informationen som framgår i redovisningen ger en rättvis bild av hur intäkter kan komma att 

vara återkommande eller icke återkommande, den här typen av information kan framgå i till 

exempel resultat/balansräkningen eller i noter. (Gregory och Blanchet, 2000) 

 

För att investerare ska förstå hur ett företags olika affärsområden är kopplade till deras 

framtidsutsikter menar Gregory och Blanchet (2000) att det bör framgå i redovisningen hur 

dessa affärsområden och deras framtidsutsikter ser ut. Detta kan tolkas som att ett 

affärsområde till exempel kan ge mycket höga intäkter men samtidigt ha en hög risk. Risken 
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som då uppkommer är en faktor att beakta för att försöka förutsäga hur det här affärsområdet 

inom företaget framtidsutsikter ser ut. Den här uppdelningen blir då till synes viktig när det 

ska tas hänsyn hur varje affärsområde bidrar till företagets verksamhet i stort och på det viset 

försöka göra en helhetsbedömning. 

 

Företag bör även i viss grad redovisa om det förflutna. Den här informationen kan säga om 

huruvida tidigare förväntade framtidsutsikter blev som tidigare trott. Information om det 

förflutna inom företaget bör innehålla hur tidigare tagna beslut inom företaget har påverkat 

hur företagets finansiella ställning ser ut idag. Gregory och Blanchet (2000) När information 

publiceras bör den vara aktuell och fortfarande relevant i ett tidsperspektiv. Om informationen 

som publiceras kan anses ha haft en högre relevans om den hade publicerats tidigare kan det 

ifrågasättas om den här delen av relevanskriteriet är uppfyllt. (Gregory och Blanchet, 2000) 

 

Tillförlitlighet: Redovisningen bör vara verifierbar och detta går i huvudsak ut på att 

redovisningen ska vara noggrant utförd. Siffrorna ska helt enkelt stämma och ska även kunna 

styrkas. Om en godtagbar oberoende part skulle kunna utföra samma sak med den 

källinformationen som finns och då få fram samma siffror kan det här kriteriet anses vara 

uppfyllt. (Gregory och Blanchet, 2000) 

 

Redovisningen bör vara fullständig och detta handlar enligt Gregory och Blanchet (2000, s. 

361) om "omfattning, balans, inkluderande och öppenhet". Redovisningen bör alltså bland 

annat omfatta och inkludera sådan information som behövs för att redovisningen ska ge en 

helhetsbild av företagets finansiella ställning. 

 

Substans kallas i folkmun för "rättvisande bild". Rättvisande bild handlar bland annat om att 

informationen som fås ut av redovisningen ska gå hand i hand med det bakomliggande 

faktumet som finns och att redovisningen ska ge en klar/rättvisande bild av händelser som har 

hänt under den gällande tidsperioden och företagets finansiella ställning i stort. (Gregory och 

Blanchet, 2000) 

 

Informationen i redovisningen skall vara objektiv och opartisk. Redovisningen får alltså inte 

vara utformad på ett sätt (åtminstone inte med uppsåt) att investerare/intressenter påverkas av 

subjektiv information. (Gregory och Blanchet, 2000) I Sverige har vi revisionsplikt (dock med 
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undantag), revisionsplikten kan anses vara en bidragande faktor till att detta kriterium kan 

uppfyllas. 

 

Konsekvent: Redovisningen bör vara konsekvent från år till år, just för att det ska vara 

möjligt för intressenter att jämföra till exempel en anläggningstillgång från ett år till ett annat 

utan att principen för värdering har ändrats. Detta innebär att principerna som tillämpas i 

redovisningen i minsta möjliga mån ska förändras. (Gregory och Blanchet, 2000) Ett 

undantag i Sverige är att en redovisningsprincip får ändras om det innebär att redovisningen 

ger en mer rättvisande bild (BFN, 1993). Ett exempel på detta skulle kunna vara att 

implementera komponentavskrivningar. Detta får även stöd av Gregory och Blanchet (2000) 

som menar på att företag med fördel kan "välja bort" att vara konsekvent ett år under 

förutsättning att redovisningen blir bättre i andra aspekter. 

 

Jämförbarhet: Att redovisningen ska vara jämförbar hör starkt ihop med att den ska vara 

konsekvent. Skillnaden är enligt Gregory och Blanchet (2000) att principerna inte bara bör 

vara oföränderliga från år till år utan det ska även vara möjligt att jämföra redovisningen i ett 

företag med andra företags redovisning. 

 

Begriplighet: Redovisningen ska för en utomstående vara begriplig. Utformningen bör till 

exempel vara av sådan karaktär att den är organiserad, förståelig och koncis. (Gregory och 

Blanchet, 2000) 

 

3.2.2 Finansieringskällteorin 

Finansieringskällteorin är en equity-teori som är vanlig att använda bland icke vinstdrivande 

verksamheter och inom den offentliga sektorn, såsom landsting och regioner (Van Breda och 

Hendriksen, 1991). Finansieringskällteorin är en viktig teori för att beskriva hur 

organsisationer inom den offentliga sektorn arbetar och som förklaring till varför 

organisationer inom den offentliga sektorn ej åsyftar att gå med vinst. Denna teori har använts 

som grund i denna studie vid undersökning av landstingens ekonomi som förklarande faktor.   

 

Enligt van Mourik (2010) kan de olika equity teorierna delas upp enligt olika kategorier där 

en viktig skillnad är vilken parts perspektiv som fokus ligger på. I en av dessa kategorier finns 

huvudsakligen enterpriseteorin och finansieringskällteorin (eng: fund theory). Det som 
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förenar dessa två teorier är att dessa avstår från att prioritera olika intressen på olika sätt (van 

Mourik, 2010). Bakgrunden till uppkomsten av finansieringskällteorin (som grundades av 

Vatter 1947) var att den skulle överge den personliga relationen mellan organisationen och 

ägarna som antas i ägarteorin, men samtidigt inte utgå från att organisationen är en rättslig 

och ekonomisk enskild enhet som antas i enhetsteorin. Istället antas en aktivitetsorienterad 

enhet som grunden för redovisningen inom finansieringskällteorin. (van Breda och 

Hendrikssen, 1991) Verksamheten kan med andra ord ses som en sammansättning av 

ekonomiska medel (eng: funds), och därav en av anledningarna till det engelska namnet på 

teorin (Riahi-Belkaoui, 2004). Formeln för finansieringskällteorin kan utläsas som följande: 

 

- Tillgångar = Restriktioner av tillgångar 

 

Med detta menas att verksamheten består av en summa av medel eller resurser och där dessa 

har någon form av restriktion i hur de får användas, eller skyldighet i hur de måste användas. 

Alla skulder (eng: liabilities) representerar dessa restriktioner i form av antingen rättsliga eller 

finansiella restriktioner för användningen av tillgångarna. Dispositionen av de balanserade 

vinsterna ses exempelvis som en restriktion av ledningen, fordringsägarna och/eller på grund 

av rättsliga krav. Även utdelningen ses som en restriktion i form av att det kvarvarande skall 

användas till det syfte som tillgångarna var avsatta för. (Riahi-Belkaoui 2004, van Breda och 

Hendrikssen 1991) På detta beskrivna sätt är all equity någon form av restriktion. Detta kan 

jämföras med landstingens och regionernas huvudsakliga verksamhet, närmligen 

sjukhusverksamheten som består av medel som ledningen ej får hantera hur de vill. 

Landstingens och regionernas verksamhet kan därför anses vara begränsad av restriktionerna 

av deras medel samt skyldigheter hur deras medel måste användas. 

 

Finansieringskällteorin beskrivs främst vara användbar vid mångfacetterade verksamheter 

som i och med det kan dra fördel av att använda separata fonder (eng: funds), och där dessa 

fonder kan balansera sig själva med hjälp av separata redovisningar (Riahi-Belkaoui, 2004). 

Det finns framförallt åtta olika fonder som beskrivs som vanligast inom icke vinstdrivande 

verksamheter, men för att förstå vad som menas med termen fond i detta sammanhang bör 

först en definition av denna term tas upp. Riahi-Belkaoui (s. 217, 2004) använder sig utav 

följande definition: 
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”… an independent fiscal and accounting entity with a self-balancing set of accounts recording cash 

and/or other resources with all related liabilities, obligations, reserves, and equities which are 

segregated for the purpose of carrying on specific activities or attaining certain objectives in accordance 

with special regulations, restrictions, or limitations.” 

 

Det handlar alltså om en självständig skatte- och redovisningsenhet med en självbalanserad 

uppsättning av konton för tillgångar med tillhörande skulder. Dessa tillgångar är även 

åsidosatta för att utföra särskilda aktiviteter enligt vissa regler, restriktioner eller 

begränsningar. Dessa tillgångar är sedan uppdelade i huvudsakligen åtta olika fonder (Riahi-

Belkaoui). Dessa fonder kan enligt Salleh, Aziz och Bakar (2014) kategoriseras in i ett mindre 

antal grupper baserat på fondernas syften. Exempel på syften kan vara ifall insatserna 

finansieras via anslag från regeringen eller om verksamheten arbetar mer likt den privata 

sektorn (Salleh et al, 2014). 

 

Denna typ av redovisning kallas fondredovisning eller redovisning av finansieringskälla (eng: 

Fund Accounting), och syftar till att lägga fokus på ansvar (eng: accountability) istället för 

lönsamhet och används främst i icke vinstdrivande organisationer och inom den offentliga 

sektorn, såsom landsting och regioner. Likt beskrivningen av finansieringskällteorin är 

redovisningen av finansieringskällor uppbyggt på fonder där varje fond är en självbalanserad 

uppsättning av konton. (Hay, 1980) 

 

Nedan följer ett utdrag ur en årsredovisning för att ge ett mer praktiskt perspektiv på hur en 

faktisk redovisning av finansieringskällor fungerar (Wood County Wisconsin, 2013): 
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Figur 10: Utdrag ur årsredovisning från Wood County Wisconsin 

Källa: Wood County Wisconsin, årsredovisning, 2013, s. 32 

 

Från utdraget av årsredovisningen ses hur varje fond har olika typer av intäkter och utgifter 

samt de totala intäkterna och utgifterna, både för varje fond var för sig, men även för de 

sammanlagda fonderna. Bilden visar även på ett tydligt sätt hur de olika fonderna har olika 

syften, där deras utgifter skiljer sig mot varandra. Den tydligaste skillnaden kan utläsas vid en 

jämförelse av utgifterna från Human Services Fund och de resterande fonderna, då den 

förstnämnda enbart har ett endaste utgiftsområde medan de andra fonderna har en större 

spridning vid fördelningen av deras resurser. 

 

Viss kritik från senare forskning har dykt upp angående finansieringskällteorin, där det har 

syftats till att den inte är användbar i praktiken. Van Mourik (2010) menar bland annat på att 

de equity teorier som har avstått från att prioritera särskilda intressenter inte har lyckats bli 

genomförda i den praktiska användningen inom redovisningen. De teorier som menas är bland 

annat finansieringskällteorin och enterpriseteorin. Rendón och Moya (2014) menar dock på 

att finansieringskällteorin kan tillämpas vid användning av tillgångar som finns för att 

uppfylla ett specifikt syfte, likt de tillgångar som landstingen och regionerna besitter. De 

menar även att det fungerar för att återge information på ett objektivt sätt. 

 

En term som används mer bland senare forskningsartiklar är redovisning av 

finansieringskällor (eng: Fund accounting). Salleh et al (2014) har bland annat använt denna 
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redovisning som rekommendation till den malaysiska regeringen vid en övergång från 

kontantbaserad redovisning till en periodiserad redovisning. De visar även på att USA, i sin 

användning av denna typ av redovisning, drar nytta av någon form av periodiserad 

redovisning i alla de olika kategorierna av fonder som nämndes i det tidigare kapitlet. Det vill 

säga (1.) Regeringsfonder med en modifierad periodisering, (2.) Ägarfonder med en 

fullständig periodisering och (3.) Fiduciary Funds som även de utnyttjar en fullständig 

periodisering. Detta är viktigt att ta hänsyn till i den här studien då avskrivningar kan ses som 

en periodisering av kostnader där större utgifter för tillgångar istället skrivs av under en 

periodiserad tid istället för att bokföras som en engångskostnad. 

 

Karan (2003) beskriver den australiensiske övergången från redovisningen av 

finansieringskällor, som tidigare var standard inom den offentliga sektorn, till den privata 

sektorns redovisning med stöd av ny offentlig ledning (eng: New Public Management). 

Redovisningen av finansieringskällor beskrivs som att det har varit ett system som haft fokus 

på att redovisa ansvarstagande (eng: Accountability), men att systemet har haft svagheter 

med att sköta den ekonomiska styrningen. 

 

Finansieringskällteorin är en viktig teori vid undersökningar om den offentliga sektorn, då den 

lägger ett fokus på vilka restriktioner som existerar kring hur medlen får spenderas. 

Landstingens verksamhet kan bland annat ses som en förvaltning av medel som har 

finansierats via skatter där det finns restriktioner kring hur de får användas, och skyldigheter 

till hur de måste användas. Likt andra typer av verksamheter inom den offentliga sektorn är 

det inte fokus på lönsamhet utan att medlen istället används till det som de var avsatta till och 

liknande inom finansieringskällteorin har det istället för lönsamhet legat en vikt vid att 

utgifter och intäkter enbart balanseras. En faktor som har blivit undersökt i den empiriska 

delen är ifall landsting som inte har lyckats balansera sina intäkter och utgifter har varit mer 

eller mindre angelägna att implementera komponentmodellen. 

 

3.2.3 Institutionell teori 

Institutionell teori ämnar enligt både Suddaby (2010) samt Deegan och Unerman (2011) att ge 

förklaringar till varför olika organisationer inom samma bransch utformas på liknande sätt 

vilket i den här studien åsyftar utformningen av redovisningen. En av anledningarna till denna 

typ av harmonisering kan vara att skapa legitimitet till organisationen i fråga. Institutionell 



34 

 

teori är en viktig del vid förklaring av redovisningsval, framförallt inom den privata sektorn 

som försöker maximera vinsterna (Carpenter och Feroz, 2001). DiMaggio och Powell (1983) 

ger även stöd till detta som menar på att konkurrens är en utav krafterna som leder till 

harmonisering. 

 

Även fast den institutionella teorin har varit utebliven i den offentliga sektorn tidigare, 

argumenterar Carpenter och Feroz (2001) för att den kan användas för att besvara 

redovisningsval inom den offentliga sektorn. De menar på att institutionell teori kan förklara 

redovisningsval i organisationer där parterna som vill maximera sina egna vinster inte har 

inflytande över redovisningsvalen. Det som istället sker inom den offentliga sektorn är att 

stadgar och lagar styr valet av redovisningsmetod och att enskilda aktörer ofta inte 

självständigt kan styra över dessa val. Detta har ibland lett till icke rationella beslut som 

istället har grundat sig enbart på att historiska orsaker, det vill säga att personerna inom 

organisationerna har accepterat metoder för att det är ”så man har skött det tidigare”. 

Carpenter och Feroz (2001) exemplifierar detta genom att nämna kontantmetoden som under 

lång tid har använts inom den offentliga sektorn utan någon rationell grund för det. Detta 

fenomen benämns som organisatoriskt avtryck (eng: Organizational Imprinting). I och med 

denna ovilja till förändring kan ett antagande vara att organisationer inom den offentliga 

sektorn ej utför förändringar, vilket även har varit en faktor som studerats i den empiriska 

undersökningen. 

 

Inom den institutionella teorin finns det en rad olika isomorfismer som beskriver olika 

processer som får organisationerna att anpassa sig till andra organisationer inom samma 

bransch. Isomorfism förklaras som en process av homogenisering bland organisationer där en 

enhet inom en population börjar efterlikna de andra enheterna i populationen. Dessa är de 

olika existerande isomorfismerna: Tvingande isomorfism, Imiterande isomorfism och 

Normativ isomorfism. (DiMaggio och Powell, 1983) 

 

Vid den tvingande isomorfismen kan både formellt och informellt tvång utövas på en 

organisation från andra organisationer som den förstnämnda organisationen är beroende av 

(DiMaggio och Powell, 1983). Ett annat vanligt, och mer formellt tvång kommer ifrån lagar 

och regler som organisationen i fråga måste följa (Tuttle och Dillard, 2007). De 

redovisningslagar som landstingen måste följa finns i lagen om kommunal redovisning och 

indirekt via rekommendationerna som existerar i RKR. 
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Den imiterande isomorfismen handlar om att organisationer kopierar och tar efter andra 

organisationers utförande, och det sker främst när det finns osäkerheter inom en organisation 

där imitation kan ses som en säker utväg (DiMaggio och Powell, 1983). Eftersom kravet på 

komponentavskrivningar är nytt kan det antas att imitation av andra organisationer inte ännu 

har hunnit uppkomma. Det har dock undersökts i den här studien ifall vissa landsting har 

imiterat andra organisationer och ifall det har varit en faktor vid gränsdragningen till 

aktivering av komponenter. 

 

Den tredje och sista isomorfismen är den normativa vilket berör tryck från grupprelaterade 

normer, vilket vid redovisning kan vara professionella förväntan på att redovisningsekonomer 

följer de rekommendationerna som existerar (Deegan och Unerman, 2011). DiMaggio och 

Powell (1983) menar även på att tidigare bakgrund spelar en stor, och att exempelvis personer 

med liknande utbildning kommer att använda sig utav liknande metoder. Detta kan jämföras 

med att redovisningsekonomerna kan antas ha liknande utbildning, oavsett geografisk 

utgångspunkt i Sverige, och även oavsett ifall de arbetar inom privat eller offentlig sektor. 

Således bör redovisningspraxisen i stora drag vara lika i de olika landstingen. 
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3.3 A priori-modell 

Nedan visas en A priori-modell som tar upp de förklaringsfaktorer som den tidigare 

forskningen och den teoretiska referensramen har lett fram till. 

 
Figur 11: A priori-modell för dokumentstudien 

 

De yttre delarna i modellen är de faktorer som antas påverka den centrala delen i modellen, 

det vill säga implementeringen av komponentmodellen. Utöver de faktorer som har tagits upp 

i den tidigare forskningen har följande faktorer inkluderats som har baserat sig på den tidigare 

teoretiska referensramen. 

 

Enforcement: Med enforcement åsyftas externa parters upprätthållande av regler och 

rekommendationer. Exempel på detta kan vara revisorernas påtryckningar genom bland annat 

deras revisionsberättelser. Fortsättningsvis kommer termen enforcement användas i brist på en 

fullgod svensk term. Forskning rörande enforcement visar enligt Holthausen (2008) på att 

redovisningsregler ensamt inte är en avgörande faktor angående kvalitén i redovisningen. 

Andra bakomliggande faktorer kan till exempel vara incitament hos chefer, kvalitén på 

revisionen, tillämpning och ägarstruktur. Coffee (2007) menar på att graden av skillnader 

emellan länder angående upprätthållande av lagar och redovisningsregler kan ha en stor 

inverkan på utformningen och kvalitén i redovisningen, detta trots att lagarna eller reglerna 

kan uppfattas väldigt lika. Även skillnaden i hur reglerna angående upprätthållande av 

redovisningsregler ser ut och hur varje land ser till att dessa regler angående upprätthållande 
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tillämpar dessa spelar en avgörande skillnad. Även i detta fall gäller det att förstå och kunna 

jämföra teorin (reglerna) med hur tillämpningen ser ut. Coffee (2007) menar på att det bör 

göras en distinktion mellan vad lagar/regler säger och hur dessa faktiskt efterföljs i praktiken 

(hur de tillämpas). Genom att ta reda på hur lagar/regler efterföljs snarare än att bara läsa 

dessa innantill kan vi också i betydligt högre utsträckning förstå varför utformningen av 

finansiella dokument ser ut som de gör. Vidare visar Brown, Preiato och Tarca (2014) i sin 

studie angående skillnader i tillämpningen av redovisningsstandarder i olika länder att vi i 

Sverige är tämligen dåliga på att se till att gällande redovisningsstandarder efterföljs i 

praktiken. Exempelvis får Finansinspektionen som är en tillsynsmyndighet i Sverige låga 

poäng när det kommer till att granska företags redovisningar, visa resultatet av dessa 

granskningar och sedan redovisa vad för eventuell åtgärd som har vidtagits. Vidare är det i 

mångt och mycket revisorernas ansvar att kontrollera organisationers årsredovisningar och att 

de följer gällande lagar och redovisningsregler (Watts och Zimmerman, 1983). Därav är det 

relevant att granska landstingens årsredovisningar gällande revisionsberättelserna och se om 

landstingen får kritik för att ej har implementerat komponentavskrivningar ännu. 

 

Holthausen (2008) tar upp att det finns en skillnad mellan regelbaserade och principbaserade 

redovisningsstandarder. I den förstnämnda menar han att den i hög grad prioriterar 

överensstämmelse i redovisningen framför att redovisningen ska ha någon form av substans. 

Holthausen (2008) menar att användningen principbaserade redovisningsstandarder ger en 

betydligt mer rättvisande bild av verksamheter. K3-regelverket är enligt BFN (2010) i sin 

helhet principbaserat och gällande rekommendationerna från RKR är dessa också av sin natur 

principbaserade (inte minst för att rekommendationerna i hög grad härstammar ifrån K3-

regelverket vilket framgår väldigt tydligt då de liknar varandra väldigt mycket). Vad som 

däremot framgår i både K3-regelverket och rekommendationerna 11.4 ifrån RKR är att dessa 

regler ger mycket tolkningsutrymme, detta med fördelen att det ger verksamheterna möjlighet 

att anpassa sin redovisning för att ge en mer rättvisande bild av sin verksamhet men också 

nackdelen att jämförbarheten mellan till exempel landsting kan påverkas negativt. Eftersom 

att det finns ett relativt stort tolkningsutrymme i K3 och i rekommendationerna ifrån RKR är 

det också av hög vikt att redovisningen tillämpas i enlighet med gällande regler, annars 

riskerar vi att hamna i en situation där verksamheter tolkar och tillämpar regler på olika sätt 

och därmed enligt Holthausen (2008) få en potentiellt stor negativ inverkan på 

jämförbarheten. 
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Institutionell påverkan: Denna faktor är tagen ifrån den institutionella teorin, där främst 

tvingande lagar och regler undersöks från den tvingande isomorfismen. Även den imiterande 

isomorfismen har undersökts vid denna faktor. 

 

Storlek: Enligt Watts och Zimmerman (1990) är storlek en faktor som kan förklara 

organisationers redovisningsval där organisationerna i högre grad väljer redovisningsmetoder 

som minskar den bokförda vinsten. Anledning till dessa val är att minska uppmärksamheten 

från politiker som är extra vaksamma på stora organisationer. De varierande storlekarna på 

landstingen antas därför kunna ha en betydelse för huruvida implementeringen av 

komponentavskrivningar har blivit utförda eller ej. Denna teori förstärks utav Tagesson, 

Blank, Broberg och Collin (2009) som refererar till Cowen, Ferreri och Parker (1987) vilka 

menar på att det finns ett samband mellan storlek och utformningen av den finansiella 

informationen. 

 

Ekonomi: Hur ekonomin ser ut i landstinget kan vara en påverkande faktor vid 

implementeringen och aktivering av komponenter. Som beskrivet tidigare i del 3.2.2 rörande 

finansieringskällteorin antas inte lönsamhet vara i stort fokus inom den offentliga sektorn, 

därav är det främst huruvida ekonomin är i balans eller ej som kan antas vara en faktor. Att 

ekonomin i en organisation påverkar tillämpningen av redovisningen stärks av Bowen, 

DuCharme och Shores (1995) som menar att organisationer väljer redovisningsmetoder som 

ökar de redovisade resultaten. Via bättre redovisade resultat menar de att organisationerna kan 

förhandla fram bättre villkor från exempelvis långivare. Watts och Zimmerman (1990) menar 

på att en högre skuldsättningsgrad positivt korrelerar med att organisationer väljer 

redovisningsmetoder som ökar vinsten. Skuldsättningsgraden inkluderas därför också i denna 

del. 

 

Politisk styrning/Normativ teori: En mer politisk variabel snarare än en variabel inom 

redovisningen är hur makten/styrningen är utformad i landstinget, det vill säga ifall ett 

vänsterstyre eller högerstyre har påverkat gränsdragningen vid aktiveringen. I den här faktorn 

kan även enskilda partiers påverkan inkluderas. Denna faktor är baserad på den normativa 

teorin som har tagits upp i den tidigare teoretiska referensramen.  

 

Övrigt: Denna faktor har lämnats öppen för eventuellt förbisedda faktorer som kan ha 

påverkat implementeringen av komponentmodellen. 
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3.4 Undersökningsmodell för dokumentstudien 

Nedan följer en undersökningsmodell som beskriver tillvägagångssättet som har använts för 

att undersöka faktorerna.  

 
Figur 12: Undersökningsmodell för dokumentstudien 

 

Det mesta av det inhämtade materialet har gått att finna i de olika landstingens och 

regionernas årsredovisningar. Undantag har gjorts ifråga om den politiska styrningen och 

påtalanden från revisorerna. För att undersöka den politiska styrningen har material inhämtats 

från SKL (Sveriges kommuner och landsting) som redovisar vilka partier som styr i de 

respektive landstingen och regionerna. För att undersöka påtalandena från revisorerna har 

revisionsberättelser inhämtats. 

 

För att kunna mäta begreppen storlek och ekonomi har snävare definitioner varit tvungna att 

användas. För att inte behöva göra betydelsefulla val som kan exkludera vissa samband har 

två olika typer av definitioner undersökts för vardera begrepp. För storlek har både 

balansomslutning och antal anställda ansetts vara bra för undersökningen där båda i de flesta 

fall har funnits i landstingens balansräkning. Antal anställda har vid ett par tillfällen funnits i 

noter. För ekonomi har soliditet och årets resultat ansetts vara bra definitioner för att 
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undersöka där den förstnämnda har funnits i vardera landstings balansräkning medan den 

sistnämnda har funnits i landstingens resultaträkning. 
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4 Empiri och analys av dokumentstudien 

I det här kapitlet redovisas de resultat som framkommit från de empiriska undersökningarna 

vilka har inhämtats från landstingens och regionernas tre senaste årsredovisningar samt det 

senaste årets revisionsberättelser. Detta kapitel avslutas med en summerande A posteriori-

modell. 

 

4.1 Enforcement och institutionell påverkan 

Det har visat sig finnas en hög grad av “tröghet” när det kommer till att för landsting följa 

rekommendationerna i 11.4 ifrån RKR. Samtliga landsting jobbar enligt deras 

årsredovisningar med den här frågan, dock i varierande grad och i vissa fall uppges det inte 

heller när och om implementeringen skall ske. Rörande de som har implementerat respektive 

ej implementerat är det endast 10 av 21 granskade landsting som har implementerat 

komponentavskrivningar i någon mån. Vidare är det inget landsting som har implementerat 

komponentavskrivningar fullt ut utan det är i regel bara fastigheter landstingen har valt att 

fokusera på och inte till exempel maskiner och inventarier. Endast två landsting hade 

implementerat komponentavskrivning i någon mån gällande maskiner och inventarier men då 

endast på enstaka tillgångar. Att landsting inte har implementerat komponentavskrivningar 

skulle kunna förklaras av Sveriges låga grad av enforcement (Brown, Priato och Tarca, 2014). 

Detta har bekräftats i granskningen av revisionsberättelserna som delvis har funnits i 

årsredovisningarna där det inte har framgått någon kritik mot att landstingen inte har 

implementerat komponentavskrivningar ännu. 

 

Landstingen bör följa rekommendationerna från RKR men studiens undersökning har visat att 

detta inte har varit fallet eftersom att endast 10 av 21 landsting hade implementerat 

komponentavskrivningar 2014 i någon grad. Dessutom hade inget landsting implementerat 

komponentavskrivningar fullt ut utan det har i mycket hög grad endast rört sig om 

nyinvesteringar och relativt nya anskaffningar inom fastighetsförvaltningen. Detta kan i viss 

mån kopplas till “tvingande isomorfism” som säger att lagar och regler är ett formellt tvång på 

organisationer och således kommer följa dessa (DiMaggio och Powell, 1983). 

Rekommendationerna från RKR är förvisso inte tvingande men landstingen är skyldiga att 

följa lagen som säger att kommuner och landsting ska följa god redovisningssed. Vad som är 
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god redovisningssed framgår av RKRs rekommendationer. Dock får kommuner och landsting 

göra undantag ifrån dessa rekommendationer om detta kan motiveras och ska i sådant fall 

framgå i en not i årsredovisningen. 

 

4.2 Storlek 

Två storleksdefinitioner har använts vid granskningen av landstingens årsredovisningar: 

Balansomslutningen och antalet anställda. Siffrorna som främst har granskats 

(balansomslutning och antalet anställda) var aktuella när rekommendation 11.4 ifrån RKR 

publicerades, det vill säga december 2013 och således siffrorna i årsredovisningarna gällande 

år 2013. Av de tio största landstingen (högst balansomslutning), det vill säga de som hade en 

balansomslutning över 5884 mkr är det hälften som hade implementerat 

komponentavskrivningar. Av resterande elva landsting (landsting med en balansomslutning 

på 5884 mkr eller lägre) är det fem som hade implementerat (45 %) och sex som inte hade 

implementerat komponentavskrivningar (55 %). Likvärdiga resultat erhölls när de tio största 

landstingen sett till antalet anställda granskades (mer än 7227 antal anställda), fyra av dessa 

tio hade implementerat komponentavskrivningar (40 %) och sex av tio inte det (60 %). Av 

resterande elva landsting med 7227 antal anställda eller färre var det sex som hade 

implementerat komponentavskrivningar, det vill säga ca 55 % respektive 45 % som inte hade 

gjort det. När storlek kopplat till implementering av komponentavskrivningar har undersökts, 

sett både ur ett balansomslutningsperspektiv och sett till antalet anställda, har resultaten visat 

på att det inte finns något samband mellan storlek på landstingen och implementeringen av 

komponentavskrivningar. 

 
Figur 13: Rangordning av landstingens storlek 
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Watts och Zimmermans (1990) teori om att storleken påverkar organisationer till att välja 

redovisningsmetoder som sänker de redovisade resultaten har ej fått något stöd från denna 

studies empiriska undersökning. Enligt teorin ifråga skulle anledningen till att större 

organisationer väljer redovisningsmetoder som sänker resultatet vara att undvika granskning 

från politiskt håll. Eftersom landstingen är statligt ägda försvinner incitamentet att undvika 

sådan typ av granskning, istället är det mer logiskt att anta att de landstingen som redovisar 

sämre resultat skulle bli mer granskade från politiskt håll. Tagesson et al (2009) som refererar 

till Cowen et al (1987)  menar på att det finns ett samband mellan storlek och hur den 

finansiella informationen ser ut, redovisningsval organisationer gör kan vara ett exempel på 

detta. Det har inte uppkommit något samband från de empiriska resultaten att mindre 

landsting tenderar att implementera komponentavskrivningar i högre grad heller, utan 

fördelningen har varit väldigt jämn och det tyder på att storleken inte har varit en påverkande 

faktor åt något håll. 

 

4.3 Ekonomi 

Av de granskade årsredovisningarna fanns det totalt 63 olika möjliga utfall då det är 21 

landsting som har blivit granskade de tre senaste åren, det vill säga 2014, 2013 och 2012. Vid 

genomgången av de redovisade resultaten upptäcktes att av de 63 olika utfallen redovisades 

23 stycken negativa resultat, och 14 av dessa negativa resultat redovisades 2013. Bland alla 

landsting var det två stycken som redovisade negativt resultat tre år i rad och ytterligare tre 

landsting som redovisade två negativa resultat de senaste tre åren. Fem landsting har redovisat 

ett genomsnittligt negativt resultat under den granskade perioden. Vid granskning av resultatet 

lades fokus på det genomsnittliga resultatet då det har skiljt sig kraftigt från år till år vid vissa 

landsting. Denna typ av granskning kan anses ge en mer helhetsvisande bild av hur ekonomin 

ser ut i landstingen. Nedan följer en rangordning av det genomsnittliga resultatet i 

kombination med ifall komponentavskrivningar har implementerats eller ej. 
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Figur 14: Rangordning av landstingens genomsnittliga resultat 

 

Som synes av rangordning har resultatet de senaste tre åren ej varit någon avgörande faktor 

vid implementering av komponentavskrivningar. Det är likvärdigt fördelat där de landsting 

som har redovisat bra resultat de senaste tre åren har i ungefär lika stor utsträckning infört 

komponentavskrivningar som de landstingen som har redovisat sämre resultat. En möjlig 

orsak till varför faktorer såväl landstingens resultat som deras storlek inte har någon påverkan 

på om implementering av komponentavskrivningar har skett eller inte är att dessa faktorer i 

teorin har en stark koppling till den privata sektorn. Resultaten indikerar nämligen på att 

faktorer som påverkar redovisningen i den privata sektorn inte går att applicera på den 

offentliga sektorn. 

 

Ett annat nyckeltal som har granskats är soliditeten. Då soliditeten har haft ett jämnare utfall 

under de senaste tre åren lades fokus på 2013 års soliditet. Inom landsting och kommuner 

används två olika typer av soliditet: Fullfondering och blandmodell. Det som skiljer dessa två 

nyckeltal åt är att blandmodellen ej innehåller pensionsskulder före 1998, medan 

fullfonderingsmetoden inkluderar dessa skulder (Heinstedt, 2006). Nedan följer en 

rangordning av landstingens soliditet kombinerat med ifall införande av 

komponentavskrivningar har skett eller ej. 
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Figur 15: Rangordning av landstingens soliditet 

 

I ovanstående tabell kan ett tydligare samband ses där de landsting med en högre soliditet har 

i högre grad infört komponentavskrivningar. Av de 10 landstingen med högst soliditet har åtta 

av dem infört komponentavskrivningar, medan de 10 landstingen med lägst soliditet har bara 

två utav dem infört denna metod. Det är värt att notera att det landstinget med den absolut 

lägsta soliditeten har infört komponentavskrivning vilket tyder på att detta inte har varit en 

enskilt avgörande faktor, men att det kan ha varit en bidragande orsak. 

 

Skuldsättningsgraden menar Watts och Zimmerman (1990) korrelerar positivt med att 

organisationer använder redovisningsmetoder som ökar det redovisade resultatet. Den 

empiriska undersökningen av landstingens årsredovisningar visar istället på motsatsen där de 

landsting som har haft den högsta soliditeten i högre grad har implementerat 

komponentavskrivningar, som ger ett bättre resultat baserat på intervjuerna, och att de 

landsting/regioner som har haft en lägre soliditet har i lägre grad implementerat 

komponentavskrivningar. Denna upptäckt skulle ha kunnat vara baserad på att de 

landsting/regioner med en starkare ekonomi har kunnat avsätta mer resurser till den ökade 

administrationen och merarbetet som kan krävas vid en omfattande implementering av en ny 

redovisningsprincip. 

 

4.4 Politisk styrning 

Vid undersökning om huruvida politisk styrning har haft någon inverkan på införandet av 

komponentavskrivningar har styret mellan september 2010 och september 2014 blivit 

granskat. Anledningen till att granskningen var avgränsad till denna period är att 
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rekommendationen utkom i december 2013 och ifall de politiska partierna hade haft någon 

form av påverkan på införandet skulle det ha varit de partier som styrde i början av 2014. 

 

I landsting styrda av någon form av renodlad vänsterkoalition, det vill säga som har inkluderat 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, var det 4 av 10 som har implementerat 

komponentavskrivningar. I landsting som var styrda av en borgerlig allians, det vill säga som 

har inkluderat Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, var det 5 av 9 

som har implementerat komponentavskrivningar. I de landsting som styrdes med hjälp av en 

blocköverskridande allians, där Socialdemokraterna formade en allians tillsammans med 

Miljöpartiet och ett borgerligt alliansparti var det 1 av 2 som hade infört 

komponentavskrivningar. 

 

Miljöpartiet har i högre grad format en allians i både borgerliga och vänsterstyrda landsting än 

andra partier, och därför har det undersökts ifall det partiet kunde ha haft en påverkan på 

implementeringen av komponentavskrivningar. I de 16 landsting som Miljöpartiet har styrt 

har 7 av dem infört komponentavskrivningar, medan i de 5 landsting där Miljöpartiet ej har 

styrt har 3 implementerat komponentavskrivningar. 

 

Det finns utifrån resultatet av denna granskning ingenting som tyder på att de politiska 

partierna har haft någon påverkan på ifall komponentavskrivningar har implementerats eller 

ej. Det finns ingen betydelsefull skillnad i implementeringen, varken mellan blocken eller från 

något enskilt parti. 

 

Enligt Bebbington et al (2001) handlar en del i beslutsmodellen (besluts-modell fokus) om att 

det är de som utformar redovisningen som bäst vet vad deras behov och vilja är och således är 

det också de som bestämmer vilken information som ska utges. En grupp av användare 

(beslutsfattare) inom ramen för landsting och vår studie är politikerna, deras beslut kan anses 

(åtminstone delvis) basera sig på information ur årsredovisningarna. Politikerna kan i vår 

studie ses som användare (beslutsfattare) och redovisningsansvariga ses som huvudsakligen 

ansvariga för utformningen av redovisningen. Utifrån resultaten från denna studie som pekar 

på att det inte finns ett samband mellan politiskt styre och implementering av 

komponentavskrivningar är detta en indikator på att det är redovisningsansvariga som 

bestämmer vad användarnas behov och vilja är och utformar redovisningen utefter detta. 
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4.5 Övrigt - Investering 

Årsredovisningarna har indikerat att landstingen fokuserar på att i första hand implementera 

komponentavskrivningar för nya investeringar och relativt nya anskaffningar. Ett logiskt 

resonemang kring investeringar borde således vara att landsting som investerar mycket i 

fastigheter också borde implementera komponentavskrivningar snabbare på grund av det extra 

merarbete som annars uppkommer om de implementerar ett senare år. Nedan redovisas en 

rangordning av de olika landstingens investeringar inom fastigheter. 

 
Figur 16: Rangordning av landstingens investering 

 

Utav de 10 landsting som har investerat mest under 2014 har 5 implementerat 

komponentavskrivningar och utav de 10 landsting som har investerat minst har 5 

implementerat komponentavskrivningar. Det finns ingenting i denna undersökning som tyder 

på att de landsting som har implementerat komponentavskrivningar har bokfört högre 

investeringar i fastigheter under 2014 än andra landsting. Investeringsfaktorn som har 

undersökts påminner om storleksfaktorn men det är inte absolut givet att ett mindre landsting 

inte kan ha en högre grad av investeringar. Dock kan storleken på investeringarna anses höra 

samman med den bakomliggande teori som enligt Tagesson et al. (2009) som refererar till 

Cowen et al. (1987) säger att storleken på organisationen (i det här fallet storleken på 

investeringar) korrelerar med hur den finansiella informationen ser ut vilket också har en 

koppling till redovisningsval som organisationer gör. Den här teorin får dock inget stöd i den 

här studien då det inte har funnits något samband som tyder på att storleken på 

investeringarna under 2014 har haft någon koppling till implementeringen av 

komponentavskrivningar. 
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4.6 A posteriori-modell och diskussion för dokumentstudien 

Nedan följer en A posteriori-modell som har tagits fram efter att ha reviderat faktorerna som 

tagits upp i den tidigare A priori-modellen. 

 
Figur 17: A posteriori-modell för dokumentstudien 

 

De faktorerna som har blivit överstrukna är faktorer som direkt har kunnat förkastas i och med 

resultaten som framkommit ur dokumentstudien. Soliditeten som inte har blivit överstruken 

kan inte direkt ses som bekräftad då populationen är för liten vilket kan ha lett till att ett 

slumpmässig samband uppkommit. Med undantag för solideten och enforcement har de 

faktorer som har studerats från den kvantitativa dokumentstudien inte visat på några starka 

indikationer som skulle ha påverkat vilka landsting som har implementerat 

komponentmodellen. Att det har varit få faktorer som har gett indikation på någon slags 

påverkan kan vara på grund av att dessa faktorer främst är tagna från den privata sektorn. Det 

kan finnas andra faktorer än de som traditionellt sett förklarar hur den privata sektorn fungerar 

då organisationer inom den offentliga sektorn inte har samma incitament och syften som 

organisationer inom den privata sektorn. För att kunna reda ut denna studies frågeställningar 

har därför uppföljande expertintervjuer utförts. Expertintervjuerna har ämnat att dels att styrka 

eller förkasta om soliditeten har varit en påverkande faktor, och dels för att utröna vilka de 

faktiska påverkande faktorerna har varit vid implementeringen av komponentmodellen på 

landstingsnivå.  
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5 Fortsatt teori, reslutat och analys för den kvalitativa studien 

I det här kapitlet redovisas kompletterande teori samt resultat och analys från intervjuerna. 

De frågor som har ställts till personerna som har intervjuats har baserat sig på den tidigare 

referensramen, resultaten från dokumentstudien och den kompletterande teorin som följer 

nedan. 

 

5.1 Utvidgad teori: Implementering 

Organisatoriska faktorer: Vid förändringar inom organisationer är det inte bara kvantitativa 

faktorer som är enkla att se från externa parter som är påverkande, utan det kan även vara mer 

interna faktorer som är svåra att upptäcka av en externa part. Argyris och Kaplan (1994) 

menar att det är viktigt att övertala nyckelpersoner inom organisationen som kan försvara och 

förespråka implementeringen. Tillsammans med detta steg menar de även att utbildningen är 

en viktig del som kan skapa en logisk förklaring till varför den nya implementeringen eller 

förändringen är nödvändig. Utbildningsprocessen är viktig både för dem som är ansvariga för 

förändringen och de som är påverkade av förändringen. Vidare menar de även att 

utbildningsprocessen fyller en funktion av att de personer som vill utföra förändringen måste 

förstå vilka fördelar som den nya implementeringen tillför organisationen. De ansvariga 

personerna ska genom denna kunskap om fördelarna kunna försvara den nya 

implementeringen och på det sättet kunna genomföra förändringen mer effektivt. (Argyris och 

Kaplan, 1994) Denna teori om förändringsprocessen har lett fram till två frågor som har tagits 

upp under intervjuerna: 

 Har ni haft någon utbildningsperiod för personalen? 

 Vad ser ni har varit för- respektive nackdelarna med implementeringen av 

komponentmodellen? 

 

Legitimitet: Problem att genomföra förändringar inom en organisation kan uppkomma inom 

personalen som är berörd eller är med och påverkar förändringen. Strebel (1996) menar bland 

annat att förändring ofta ses som en möjlighet hos den högsta ledningen men att förändring 

inte är eftertraktat hos de anställda. Detta påstående får stöd av Scapens och Roberts (1993) 

som menar att motstånd vid förändring ofta uppkommer för att ledningen inte har lyckats 

skapa legitimitet för ett nytt system. Scapens och Roberts (1993) menar vidare att 

misslyckande av att skapa denna legitimitet beror på att inget fungerande samarbete har 
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uppstått mellan andra avdelningar och redovisningsavdelningen. Dessa teorier kring interna 

problem rörande personalen har lett fram till följande fråga: 

 Har implementeringen av komponentmodellen påverkat den övriga personalen? 

 

Barriärer: Kasurinen (2002) menar att det finns tre olika typer av barriärer som uppkommer 

vid förändring: Förvirrande barriärer (Confusers), frustrerande barriärer (Frustrators) och 

fördröjande barriärer (Delayers). Dessa barriärer påverkar organisationen att antingen försena 

eller försämra en förändring inom en organisation. En av de frustrerande barriärerna är att 

redan fungerande system existerar vilket kan hindra eller försämra en förändring. (Roberts 

och Silvester, 1996; Kasurinen, 2002) 

 

Ett otillräckligt informationssystem är en del av de barriärer som skapar förseningar. Denna 

barriär är ofta temporär eftersom problemet är väldigt tekniskt och blir därför löst med tiden. 

(Kasurinen, 2002) En studie från Shields (1995) motsäger dock att den tekniska utrustningen 

har en betydelsefull inverkan på implementering av nya system. Vederbörande menade istället 

att de största påverkande faktorerna baserade sig på organisatoriska variabler såsom stöd från 

den högsta ledningen, konkurrensstrategier och kompensation. Dessa teorier har lett fram till 

två mer öppna fråga som har lämnat mer tolkningsutrymme hos respondenterna. Anledningen 

till att ett större tolkningsutrymme överlämnades till respondenterna var för att inte påverka 

dem åt ett specifikt håll. Dessa två frågor har uppkommit baserat på denna teori: 

 Har det varit något problem som har uppkommit i och med implementeringen av 

komponentmodellen? 

 På vilka andra sätt har komponentmodellen påverkat er verksamhet? 

 

Resurser: Det kom fram i den kvantitativa dokumentstudien att det finns indikationer på att 

soliditeten har påverkat landstingen att implementera komponentmodellen i högre grad. 

Denna upptäckt får stöd av Shields (1995) som menar att tillräckliga resurser är starkt 

sammankopplat med en lyckad implementering av ett nytt system. Även Innes och Mitchell 

(1990) ger stöd åt att tillräckliga resurser är en påverkande faktor och syftar till resurser både 

ifråga om anställda och systemmässiga tillgångar. Den tidigare upptäckten av sambandet 

mellan soliditeten och implementeringen kombinerat teorierna om att tillräckliga resurser är 

en påverkande faktor har lett fram till följande fråga: 

 Skulle en starkare/svagare soliditet ha påverkat er att implementera 

komponentmodellen senare/tidigare? 
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5.2 Undersökningsmodell för den kvalitativa studien 

Den kompletterande teorin har tillsammans med den tidigare dokumentstudien och 

referensramen lett fram till en ny undersökningsmodell som kan ses nedan. 

 

 
Figur 18: Undersökningsmodell för den kvalitativa studien 

 

Legitimitet, resurser, barriärer och organisatorisk faktor är begrepp som är tagna från den 

kompletterande teorin som har gåtts igenom tidigare i detta kapitel. Den imiterande 

isomorfismen är tagen ifrån den institutionella teorin. Den imiterande isomorfismen säger att 

organisationer inom samma bransch kommer att införa en praxis liknande varandra. Hur 

gränsdragningen blir utförd inom komponentmodellen är det som ger mest tolkningsutrymme 

för de enskilda landstingen. Med stöd från den imiterande isomorfismen har ett antagande 

tagits fram, nämligen att gränsdragningen kommer att se ut på liknande sätt bland landstingen. 

Vidare har de kvalitativa egenskaperna tagits fram från den normativa teorin som har tagits 

upp i kapitel 3.2.1. 

Begrepp 

Legitimitet 

Organisatorisk faktor 

Barriärer 

Resurser 

Imiterande isomorfism 

Kvalitativa egenskaper 

Frågor 

- Har komponentmodellen påverkat 
personalen? 

- Har det varit någon utbildningsperiod? 

- Vad har varit för- och nackdelar? 

- Har det varit några problem? 

- På vilka andra sätt har implementeringen 
påverkat er? 

- Skulle en starkare/svagare soliditet 
påverkat er? 

- Hur har ni gjort gränsdragningen? 

- Hur har redovisningen påverkats av 
implementeringen? 
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5.3 Resultat och analys för intervjuer 

I den här delen redovisas de resultat tillsammans med analys kring det inhämtade materialet. 

Denna del summeras med en sammanfattningsmodell som visar på de faktorer som har 

påverkat landstingen och regionerna vid implementeringen av komponentmodellen. 

 

5.3.1 Implementeringsteori 

Legitimitet och organisatoriska faktorer: Under intervjuerna kom det fram att de landsting 

som varit lyckosamma i deras implementering av komponentmodellen har ofta involverat 

andra avdelningar än enbart ekonomiavdelningarna. En av respondenterna menade till och 

med på att de låtit deras projektledare för hantverkarna utföra komponentindelningen då deras 

kompetens angående urskiljningsbara komponenter ansågs vara större. Andra respondenter 

pekade på många diskussioner som föregåtts mellan ekonomiavdelningen och 

fastighetsavdelningen. Detta resultat får stöd av Scapens och Roberts (1993) som menade på 

att motstånd mot förändring av redovisning främst berodde på ett misslyckande av att 

säkerställa legitimitet av ett nytt system samt att ej lyckas skapa en relation mellan 

redovisningen och produktionen. Dessa resultat som framkommit under intervjuerna stärker 

den tidigare forskningen från Scapens och Roberts (1993) som har kommit fram till att de 

organisationer som lyckas förmedla förändringen mellan de berörda grupperna även lyckas 

implementera ett nytt system bättre. Ett annat verktyg för att öka legitimiteten har varit genom 

informationsmöten och i viss mån utbildningsperioder för en del av personalen. 

 

Frustrerande barriär: Det uppkom från ett par av respondenterna en tendens till frustration 

om en övergång till komponentmodellen då de menade på att den var överflödig. Med 

överflödig menade de att den avskrivningsmetod som utfördes innan var tillräcklig då de 

anpassat systemet på ett sätt att livstiden på tillgångarna inkluderade de komponenter som har 

en skillnad i nyttjandeperiod. En av respondenterna sa följande: 

 

“Vi har inte fördelat alla tillgångar som redan existerar eftersom att det känns som att man har satt det 

på rätt tid och då kommer det ju att fungera. Det vill säga att vi redan tidigare har tagit hänsyn till de 

olika komponenternas skillnad i nyttjandetid. Alltså, onödigt jobb tycker jag om vi nu skulle fördela alla 

tillgångar vi har på alla olika komponenter. ” 
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Denna frustration får stöd från tidigare forskning som pekar på att redan existerande system är 

en del av de frustrerande barriärerna (Frustrators) som förhindrar förändring till ett nyare 

system (Roberts och Silvester, 1996; Kasurinen, 2002). 

 

Försenande barriär: Figuren nedan är ett utdrag ur Nvivo och visar på vad respondenterna 

har pratat om när de har pratat om de för- respektive nackdelar som existerar med 

komponentmodellen. En fokusering har gjorts på det som sågs som en av nackdelarna med 

komponentmodellen. 

 

 
Figur 19: Utdrag ur Nvivo som visar på för- och nackdelar (Fokus på mer administration) 

 

När respondenterna talade om de nackdelar som uppkommer i och med 

komponentavskrivningar nämner de i hög grad den ökade administration som tillkommer. 

Denna nackdel är i mångt och mycket av samma karaktär som det extra merarbetet som de 

ansvariga ser som problem vid implementeringen av komponentavskrivningar. En respondent 

menade exempelvis på att de måste vara mycket mer noggranna och ha en mycket bättre 

organisering över sitt anläggningsregister. En av respondenterna nämnde att deras landstings 

ekonomisystem och hantering av anläggningsregistret tidigare har fått kritik ifrån revisorerna. 

Detta landsting har numera infört ett nytt ekonomisystem men de menade på att detta har 

tagits i flera steg och att tiden inte har räckt till för att anpassa och lägga in principerna för 

komponentavskrivningar i detta nya system än, detta kommer istället att genomföras 2015. 

Att anläggningsregistret behöver anpassas rent systemmässigt är något som var 

återkommande i många av intervjuerna, det har i hög grad rått en osäkerhet om huruvida 

systemen klarar av att implementera komponentavskrivningar och i många fall har det 

behövts göra anpassningar vilket är en av faktorerna bakom det omfattande merarbetet som 

många av respondenterna talade om. Det som respondenterna i högst grad nämnde som 

anledning till att de inte har implementerat komponentmodellen var att den inte stöddes av 

landstingens anläggningsregister. Detta var ett genomgående problem både för de som har 

implementerat och de som inte har implementerat komponentmodellen. Detta empiriska 

resultat får stöd ifrån Kasurinen (2002) som menar på att otillräckliga informationssystem är 
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en typ av barriär vid förändring av redovisningen. Respondenterna för landsting som inte har 

implementerat komponentmodellen menade på att detta är den främsta orsaken till att 

implementeringen ej har skett ännu. Respondenterna för landstingen som har implementerat 

komponentmodellen menade på att detta var ett problem vid övergången men att detta 

problem försvann efter att övergången väl hade skett. Detta resultat får stöd från Kasurinen 

(2002) som menade att de otillräckliga informationssystemen var temporära problem som inte 

stoppade en förändring helt, utan istället försenade en sådan förändring. Både de empiriska 

resultaten och den tidigare teorin från Kasurinen (2002) pekar på att tekniska problem vid 

förändring inte är permanenta och att en ny implementering kommer bli genomförd, även ifall 

den blir försenad. 

 

Tillräckliga resurser: Utifrån intervjuerna har merarbetet främst uppstått på grund av 

behovet att byta anläggningsregister som är anpassat till komponentmodellen. Ytterligare 

problem har uppkommit i och med att mer administration krävs för hantera gränsdragningarna 

och det ökade antalet avskrivningsenheter. Att implementeringen av komponentmodellen var 

baserad på skuldsättningsgraden fick inget stöd utifrån intervjuerna då ingen av 

respondenterna menade på att de skulle ha agerat annorlunda om deras ekonomi hade sett 

annorlunda ut. De respondenter för landsting som hade infört komponentmodellen menade på 

att de skulle ha infört komponentmodellen på ett liknande sätt även ifall deras ekonomi hade 

varit sämre. Likadant menade de respondenter för landsting som ej hade infört 

komponentmodellen att de inte skulle ha kunnat införa den även ifall deras ekonomi hade 

varit bättre. 

 

5.3.2 Kvalitativa egenskaper 

Nedan redovisas samma utdrag från Nvivo som figur 19 var baserad på, det vill säga vad 

respondenterna såg som för- och nackdelar. En fokusering i den här figuren har istället gjorts 

på vad respondenterna främst såg som fördelar.  

 

 
Figur 20: Utdrag ur Nvivo som visar på för- och nackdelar (Fokus kvalitativa egenskaper) 
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En av de fördelar som mest frekvent uppkom under alla intervjuer var att komponentmodellen 

var mer praktiskt användbar i jämförelse med det traditionella perspektivet. Den praktiska 

delen som respondenterna åsyftade var att det är lättare att utföra de investeringarna och 

underhåll som är nödvändiga vid rätt tidpunkt utan att budgeten skulle bli alltför kraftigt 

påverkad under ett år. En av respondenterna beskrev en uppdelning av underhåll och 

investering i deras budget. Denna uppdelning var inte strikt efterföljd och vederbörande 

förklarade att tidigare år har insatser som enligt det traditionella perspektivet ska bokföras 

som underhåll egentligen bokfördes som investering för att insatsen skulle kunna bli utförd i 

rätt tid och för att budgeten inte tillät underhåll i den graden. Respondenten menade vidare på 

att detta inte är ett problem efter införande av komponentmodellen då det är fler insatser som 

bokförs som investering eller reinvestering och på det sättet jämnar ut kostnaderna över tid. 

En annan respondent menade till och med att komponentmodellen har givit dem i stort sätt 

obegränsade resurser för underhållsåtgärder. Anledningen till detta var för att dessa medel 

hanteras i investeringsplaneringen istället för i underhållsplaneringen som tidigare. 

 

Den andra fördelen som ofta blivit nämnd under intervjuerna är att komponentmodellen ger 

en mer rättvisande bild över verksamheten. En av respondenterna ger ett exempel på en 

jämförelse mellan två byggnader som båda anskaffades för 30 år sedan, där kontinuerligt 

underhåll har blivit utförd på en utav byggnaderna, men inte på den andra byggnaden. Enligt 

det traditionella perspektivet skulle dessa två byggnaders bokförda värde vara lika stort. 

Enligt vederbörande skulle komponentmodellen ge en mer rättvisande bild och fastigheten 

som har underhållits skulle ha haft ett markant högre bokfört värde. 

 

En nackdel som bara togs upp av en koncernchef för ett landsting som ej infört 

komponentavskrivningar, men ej av de andra respondenterna, var att jämförbarheten blir 

försämrad i och med att tolkningsutrymmet kring aktiveringen var alldeles för öppen. 

Koncernchefen sa följande: 

 

“Jag tycker även att det lämnats för mycket tolkningsutrymme i RKRs rekommendationer för kommunal 

redovisning ska vara rättvisande och då lever vi under samma förutsättningar som den privata 

verksamheten. Men i landsting är jämförelseperspektivet väldigt viktigt eftersom att vi jämförs med andra 

landsting och deras verksamheter.“ 
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Vederbörande menade även att de skillnader som kan uppstå vid en för snabb implementering 

har varit en stark anledning till att komponentavskrivningar inte har införts under 2014. I de 

bolag som vederbörande var ansvarig för har komponentavskrivningar blivit implementerade 

då det fanns en bättre normering för hur K3-bolag ska tillämpa komponentmodellen. 

 

En fördel som respondenterna nämnde med implementeringen av komponentavskrivningar 

var att den rättvisande bilden förbättrades. En annan fördel kopplat till en förbättrad 

rättvisande bild som förekom var att respondenterna ansåg att implementeringen av 

komponentavskrivningar gjorde det mer praktiskt att göra investeringar gällande komponenter 

då det nu går att sprida ut kostnaden på ett antal år i form utav avskrivningar. Detta istället för 

att dra av allt som en kostnad direkt i form av underhåll och reparation. Enligt Gregory och 

Blanchet (2000) kan de kvalitativa egenskaperna vara motsägelsefulla där en implementering 

av en princip kan öka en del av dessa egenskaper men på samma gång sänka en annan. Detta 

går hand i hand med den beskrivning som en respondent gav om att jämförbarheten blir sämre 

i och med införandet av komponentmodellen, medan den rättvisande bilden förbättras. Det är 

inte komponentmodellen per se som minskar denna jämförbarhet utan de vida tolkningar som 

kan göras från rekommendationerna från RKR 11.4. I synnerhet är det de vida tolkningar som 

kan göras vid vad som skall aktiveras och inte aktiveras. Detta är främst ett problem vid 

implementeringsfasen av komponentmodellen, men det kan även bli en långdragen nackdel 

fram till dess att ett snävare tolkningsutrymme uppkommer eller att en praxis uppkommer 

bland landstingen. 

 

Intressant nog är det bara en av respondenterna som explicit nämnde denna orsak som en 

anledning till att implementeringen inte genomfördes under 2014. Någonting som dock togs 

upp bland andra respondenter från både landsting som infört komponentmodellen och från 

landsting som inte infört samma modell var att det i hög grad har diskuterats med andra 

landsting om hur modellen ska implementeras. Detta förstärker bilden av att de ansvariga 

personer över landstingen ser jämförbarheten som en viktig del i landstingsredovisningen. 

 

5.3.3 Institutionell påverkan 

De belopp som har framtagits för aktivering skiljer sig inte markant mellan de landsting som 

har varit föremål för intervjuer. Respondenterna nämner även i många fall att de har tittat på 

hur andra landsting har hanterat frågan om hur gränsdragningen ska se ut. Bland annat säger 
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en respondent att ”Vi har utgått från X landstings modell och sen jobbat fram en egen.” 

Respondenterna har beskrivit två olika typer av gränsdragningar där en gränsdragning har 

berört fastigheten som helhet och den andra gränsdragningen har berört den enskilda 

komponenten. Följande figur visar vilka gränsvärden som har använts utav dessa landsting. 

 

 
Figur 21: Gränsdragningsvärden för landstingen 

 

Vid gränsdragningen för fastigheter har alla de intervjuade personerna varit överens om att det 

lägsta värdet på fastigheten ska vara mellan 5 000 000 kr och 5 328 000 kr. Det som 

respondenterna menade är att fastigheter med ett värde på under detta belopp ej betraktas som 

väsentlig ifråga om värde. När respondenterna pratade om värdet på fastigheten var det aldrig 

några undantagsvärden som togs upp. 

 

När respondenterna pratade om värdet på den enskilda komponenten var de flesta överens om 

att värdet på komponenten ska vara minst 1 000 000 kr. Det som skiljde sig åt mellan 

landstingen vid denna gränsdragning var främst hur strikt gränsvärdet ska följas. En av 

respondenterna menade på att gränsdragningen inte var ett exakt belopp som måste följas utan 

mer en ungefärlig riktlinje. Vid undantagsfall menade vederbörande på att aktivering av en 

komponent kunde ske redan vid ett värde av 500 000 kr. Denna typ av undantag kunde ske 

ifall urskiljning av den enskilda komponenten kunde ske direkt. En annan respondent menade 

på att undantag ej får ske och menade att gränsdragningen sker vid 1 000 000 kr och att detta 

inte var en ungefärlig gränsdragning. 

 

Ett av landstingen som ej ännu har infört komponentavskrivningar hade upprättat en modell 

för gränsdragning gällande både värde och nyttjandetid. Utöver de gränsdragningar gällande 

värde och nyttjandetid har även gränser dragits för relationen mellan tillgången som helhet 
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och den enskilda komponenten. Figuren nedan visar hur dessa kriterier måste bli uppfyllda för 

att en enskild komponent ska aktiveras. 

 

 
Figur 22: Exempel på gränsdragningsprocess 

 

Respondenten menade på att tillgången som helhet måste vara värd minst 5 000 000 kr 

gällande fastigheter och minst 1 000 000 kr vid maskiner och inventarier. Vidare måste den 

enskilda komponenten ha ett värde på minst 1 000 000 kr gällande fastigheter och minst 500 

000 kr vid maskiner och inventarier. Till sist måste även den enskilda komponenten ha ett 

visst procentuellt värde utav tillgången som helhet men den exakta procentuella delen har ej 

ännu blivit utformad. När dessa kriterier är uppfyllda kan den enskilda komponenten ses som 

väsentlig ifråga om värde. 

 

Samma respondent menade även på att vissa gränsvärden gällande nyttjandetiden måste 

uppfyllas. För tillgången som helhet måste ha en nyttjandetid på minst 6 år medan den 

enskilda komponenten måste ha en nyttjandetid på minst 3 år. Vidare måste den enskilda 

komponenten omsättas minst 2 gånger under hela tillgångens nyttjandetid. Komponenten 

anses då vara väsentlig ifråga om nyttjandetid. Komponenten aktiveras då båda dessa typer av 

kriterier är uppfyllda. 
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Institutionell teori förklarar enligt Deegan och Unerman (2011) varför organisationer inom 

samma bransch utformas på liknande sätt eller harmoniserar med varandra. Alla 

landsting/regioner kan anses verka inom samma “bransch” och borde således utformas på 

liknande sätt. Enligt DiMaggio och Powell (1983) definieras (inom institutionell teori) 

imiterande isomorfism med att organisationer tar efter varandra. I studiens kvalitativa 

undersökning har det framgått att landstingen i hög grad har tittat på hur andra landsting har 

gjort gällande komponentavskrivningar vilket kan förklaras av “imiterande isomorfism”. 

Detta inte minst när det gäller gränsdragningen till vad som ska aktiveras som komponent 

eller inte. 

 

Att RKRs rekommendationer inte är direkt tvingande leder till att “imiterande isomorfism” 

bedöms vara en mer teoretiskt förklarande faktor bakom valen landstingen har gjort gällande 

komponentavskrivningar ifrån den institutionella teorin. Gällande det faktum att landstingen 

nästan undantagslöst har fokuserat på nyinvesteringar och relativt nya anskaffningar inom 

fastighetsförvaltningen kan även detta förklaras med den “imiterande isomorfismen” eftersom 

att det framgick i den kvalitativa undersökningen att landstingen hade tittat på hur andra 

landsting hade hanterat rekommendationen på implementering av komponentavskrivningar. 

Resultaten från denna undersökning visade nämligen på att landstingen under ett antal möten 

(bland annat under en nätverksträff) gemensamt hade kommit fram till att fokus skulle ligga 

på nyinvesteringar samtidigt som landstingen enligt denna studie i praktiken tillämpar 

komponentavskrivningar på ett sätt där nyinvesteringar och relativt nya anskaffningar (till 

exempel nyare än 10 år) inom fastighetsförvaltningen varit prioriterade. 

 

5.4 Sammanfattande modell för den kvalitativa studien 

Utifrån de resultat som har framkommit från de kvalitativa intervjuerna har följande modell 

kunnat beskriva de påverkande faktorerna som har undersökts vid intervjuerna. 
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Figur 23: Sammanfattande modell för den kvalitativa studien 

 

De faktorer som har skapat en positiv påverkan är legitimetet, organisatorisk faktor och delvis 

redovisningens kvalitativa egenskaper från komponenentmodellen. Med legitimitet och 

organisatorisk faktor har det visat sig att övrig personal och övriga avdelningar har varit en 

viktig del i den lyckade implementeringen. Det har varit viktigt att legitimitet och inblandning 

från dessa parter har skapats. De olika barriärerna har tillsammans med en av redovisningens 

kvalitativa egenskaper haft negativ påverkan på implementeringen av komponentmodellen. 

De barriärer som har visat sig påverka implementeringen negativt har varit av försenande och 

frustrerande karaktär. Den imiterande isomforfismen har inte visat sig ha någon påverkan på 

att landstingen ska implementera komponentmodellen utan har istället påverkat landstingen 

för hur de har valt implementera den. Avslutningsvis har tillräckliga eller otillräckliga 

resurser inte visat sig påverka implementeringen av komponentmodellen. 

 

 

Begrepp 

Legitimitet 

Organisatorisk faktor 

Barriärer 

Resurser 

Imiterande isomorfism 

Kvalitativa egenskaper 

Påverkan 

- Positiv påverkan 

- Positiv påverkan 

- Negativ påverkan 

- Ingen påverkan 

- Påverkan på utformning 

- Positiv och negativ påverkan 
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6 Avslutande diskussion och slutsatser 

I det här avsnittet redovisas först en sammanfattningsmodell som sedan mynnar ut i en 

slutdiskussion. Slutdiskussionen övergår sedan till en summering över de slutsatser som har 

kunnat bli dragna. Även en metodreflektion redovisas i den här delen. Slutligen avslutas 

avsnittet med förslag till framtida forskning med utgångspunkt ifrån den här studien. 

 

6.1 Sammanfattningsmodell för den kvantitativa och kvalitativa studien 

Utifrån de empiriska resultat som har framkommit i studien har en utvecklad 

sammanfattningsmodell utformats som beskriver de faktorer som har påverkat landstingen 

och regionerna vid implementering av komponentmodellen. 

 
Figur 24: Sammanfattningsmodell 
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I denna sammanfattningsmodell ses hur de undersökta faktorerna har påverkat 

implementeringen av komponentmodellen. De rödmarkerade rutorna är faktorer som har haft 

en negativ påverkan på landstingen och regionerna att implementera komponentmodellen. De 

negativt påverkande faktorerna har inkluderat fördröjande faktorer och faktorer som har 

påverkat landstingen och regionerna att inte vilja implementera komponentmodellen alls. De 

grönmarkerade rutorna illustrerar faktorer som har påverkat landstingen och regionerna 

positivt vid implementeringen av komponentmodellen. De kvalitativa egenskaperna inom 

redovisning har dels påverkat landstingen och regionerna positivt, och dels negativt.  Denna 

tvådelade påverkan har berott på att en del respondenter ansåg att komponentmodellen gav en 

bättre rättvisande bild medan en respondent menade att komponentmodellen försämrade 

jämförbarheten initialt. De blåmarkerade rutorna illustrerar faktorer som har påverkat 

landstingen och regionerna i utformningen av komponentmodellen. Respondenterna från 

landstingen och regionerna påtalade ofta att de har implementerat komponentmodellen i likhet 

med andra landsting och regioner. 

 

De lila rutorna visar på undersökta faktorer som inte har påverkat implementeringen av 

komponentmodellen. Dessa faktorer förkastades främst i dokumentstudien där få indikationer 

på samband upptäcktes. Denna enda indikationen på något samband kunde ses vid soliditeten 

där de landsting och regioner med högre soliditet hade implementerat komponentmodellen i 

högre grad. Detta samband kunde sedan förkastas under intervjuerna där det framkom att 

soliditeten ej var någon påverkande faktor vid implementeringen. Att inga samband kunde 

stärkas från dokumentstudien antas bero på att dessa faktorer främst är tagna från den privata 

sektorn. Under intervjuerna framkom det att landstingen och regionerna har andra incitament 

vid implementering av nya redovisningsmetoder som är svårt att undersöka som extern part 

via deras årsredovisningar. 

 

 6.2 Slutdiskussion 

Det visade sig att det endast var 10 av 21 landsting som hade implementerat 

komponentavskrivningar i någon mån. Vidare var det inget landsting som hade implementerat 

komponentavskrivningar fullt ut utan det rörde sig i de flesta fall endast om nyinvesteringar 

rörande fastigheter. I och med att det endast var knappt hälften av landstingen som hade 

implementerat komponentavskrivningar i någon mån kunde den imiterande isomorfismen 

inom den institutionella teorin förkastas som enligt DiMaggio och Powell (1983) säger att 
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organisationer kopierar och tar efter varandras utförande. En möjlig förklarande faktor bakom 

varför landstingen inte har implementerat komponentavskrivningar än är brister i 

påtryckningarna ifrån revisorerna. Denna låga grad av implementering har delvis skett då det 

inte har framgått någon kritik från revisorerna i någon hög utsträckning med utgångspunkt 

ifrån de årsredovisningar inklusive revisionsberättelserna som har granskats. Frånvaron av 

påtryckningarna går hand i hand med vad Brown et al (2014) menar, nämligen att Sverige har 

en låg grad av enforcement. 

 

I dokumentstudien undersöktes faktorer som kunde antas ha en påverkan på 

implementeringen av komponentavskrivningar. De flesta av dessa faktorer (storlek, ekonomi, 

politisk styrning, institutionell påverkan och enforcement) visade sig inte ha någon påverkan 

på implementeringen. Ett samband mellan soliditet och implementering fanns förvisso men 

kunde förkastas efter den kvalitativa undersökningen. Däremot har den låga graden av 

enforcement haft en trolig negativ inverkan på implementeringen. En slutsats som kan dras 

med tanke på att de flesta påverkande faktorerna kunde förkastas är att dessa är faktorer som 

är påverkande i den privata sektorn men inte går att applicera även på den offentliga sektorn. 

Varför det ligger till på det sättet skulle kunna förklaras av att intressenterna är starkare i den 

privata sektorn. Företag i den privata sektorn är i högre grad beroende av sina intressenter 

eftersom att de också finansieras av dessa. Organisationer i den offentliga sektorn är inte alls 

lika direkt beroende av sina intressenter eftersom att de istället, nästan helt, finansieras med 

skattemedel. Dessutom arbetar organisationer på ett annat sätt i den offentliga sektorn kontra 

den privata sektorn, bland annat eftersom att organisationer i den offentliga sektorn inte är 

vinstdrivande. 

 

I den kvalitativa undersökningen framgick det andra faktorer som har haft en inverkan på 

implementeringen. En faktor var begränsningar i anläggningsregistret som enligt Kasurinen 

(2002) är en försenande barriär (delayer). En annan faktor var vad Roberts och Silvester 

(1996) samt Kasurinen (2002) kallar för frustrationsbarriär eftersom att en del respondenter 

menade att de redan hade en bra avskrivningsmetod och att implementeringen av 

komponentavskrivningar på det viset blir överflödigt. Tidsbrist var en övrig faktor som några 

respondenter nämnde, denna faktor har förvisso ingen koppling till tidigare forskning i den 

här studien men det för sig rent logiskt att tidsbrist kan ha en negativ inverkan på om och hur 

implementeringen sker av komponentavskrivningar. Landsting som har lyckats få legitimitet 

angående implementeringen av komponentavskrivningar har det också visat sig gå mycket 
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smidigare för. Att låta alla inblandade parter vara med i diskussionen och föra ett samarbete 

mellan olika avdelningar som ett antal landsting har gjort är enligt Scapens och Roberts 

(1993) ett exempel på hur det går att säkerhetsställa legitimitet i implementeringsprocesser. 

Även att hålla informationsmöten och ha utbildningsperioder som en del landsting har haft är 

enligt Scapens och Roberts (1993) också ett sätt att förbättra legitimiteten. 

 

Ett av de problem som har uppkommit i och med kravet på implementering av 

komponentmodellen var de fria tolkningar som överlämnades till respektive landsting och 

region. De fria tolkningarna berörde när en komponent kan anses vara signifikativ i fråga om 

värde och skillnad i nyttjandetid. Det tycks ha funnits en samstämmighet bland de ansvariga 

respondenterna att en komponent kan anses vara signifikativ när den har ett värde på ungefär 

en miljon för fastigheter där undantag kan göras för komponenter som lättare kan urskiljas. 

Även de landsting som inte hade implementerat komponentavskrivningar än hade även 

planerat att ta efter vad de andra landstingen hade för gränsdragningar. Detta resultat är 

viktigt, både från en teoretisk och praktisk utgångspunkt. Från en teoretisk utgångspunkt visar 

det på hur den imiterande isomorfismen är en påverkande faktor även i den offentliga sektorn. 

Att landstingen imiterar varandra går hand i hand med den imiterande isomorfismen inom den 

institutionella teorin som enligt DiMaggio och Powell (1983) säger att organisationer kopierar 

och tar efter andra organisationers utförande. Från en praktisk utgångspunkt visar det på en 

indikation på en framtida praxis bland landstingen och regionerna.  

 

I den kvalitativa undersökningen framgick det att samtliga respondenter var överens om att 

den rättvisande bilden förbättrades i samband med implementeringen av 

komponentavskrivningar. Kopplat till den rättvisande bilden blev det även mer praktiskt att 

göra investeringar då det i samband med implementeringen av komponentavskrivningar går 

att sprida ut kostnaden på ett antal år istället för att kostnadsföra investeringen som underhåll 

och reparation. Jämförbarheten är dock något som en respondent menade hade försämrats i 

och med implementeringen beroende på att det finns ett relativt stort tolkningsutrymme i 

rekommendation 11.4 angående komponentavskrivningar, inte minst när det gäller 

gränsdragningen till vad som ska aktiveras som komponent och inte. Att den rättvisande 

bilden förbättras samtidigt som jämförbarheten försämras går hand i hand med vad Gregory 

och Blanchet (2000) säger, nämligen att kvalitativa egenskaper kan gå emot varandra. Att 

jämförbarheten försämras kan dock bedömas som ett tillfälligt problem eftersom att 
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komponentavskrivningar i landsting är ett relativt nytt fenomen och därav finns det heller 

ingen normgivning ännu. 

 

6.3 Summering av slutsatser 

Nedan presenteras en summerande tabell av de slutsatser som har kunnat dras baserat på de 

empiriska resultat som har framkommit i denna studie. 

 

Begrepp Studiens resultat Tidigare forskning Enighet 

Enforcement Det har funnits låg grad av 

enforcement bland landstingen 

och regionerna. 

Sverige har tidigare visat på en 

låg grad av enforcement bland 

internationella studier. 

 

Ja 

Institutionell 

påverkan 

Att implementera 

komponentmodellen har visat låg 

grad av institutionell påverkan, 

medan hur implementeringen har 

utförts har visat på hög grad av 

institutionell påverkan. 

Institutionell teori beskriver 

hur organisationer inom 

samma bransch tenderar att 

agera på liknade sätt. 

 

 
 
 

Delvis 

Storlek Inget samband har funnits mellan 

storleken på landstingen och 

implementeringen av 

komponentmodellen. 

Storlek har tidigare visat sig 

korrelera med en vilja att 

implementerar 

redovisningsmetoder som 

minskar organisationens 

resultat. 

 

 
 

Nej 

Ekonomi/ 

Tillräckliga 

resurser 

Inget samband har kunnat stärkas 

huruvida ekonomin och 

tillräckliga resurser har haft en 

påverkan på implementeringen. 

Det har funnits samband 

mellan organisationer som har 

hög skuldsättningsgrad och 

implementering av 

redovisningsmetoder som ökar 

deras resultat. 

 

 
 

Nej 
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Politisk 

styrning 

Inget samband har upptäckts 

mellan den styrande makten, det 

vill säga hur uppsättningen av 

politiska partier har sett ut, och 

implementeringen av 

komponentmodellen. 

Inom den normativa teorin har 

det beskrivits att de som 

innehar makten har en 

betydelse för utformningen av 

redovisningen. 

 

 
 

Nej 

Legitimitet Det har visat sig vara en fördel att 

ha skapat legitimitet till 

komponentmodellen genom 

kontakt med övriga avdelningar 

som varit berörda av 

implementeringen. 

Motstånd mot förändring har 

tidigare visat sig öka när 

ledningen misslyckas att skapa 

legitimitet till en förändring. 

 

 
 

Ja 

Frustrerande 

barriär 

Att den tidigare 

avskrivningsmetoden har fungerat 

skapade en viss känsla av att 

komponentmodellen är överflödig 

bland respondenterna. 

Redan existerande och 

fungerande system har tidigare 

skapat en frustrerande barriär 

vid förändring. 

 

 

Ja 

Försenande 

barriär 

Att landstingens och regionernas 

anläggningsregister inte har varit 

kompatibelt med den nya 

komponentmodellen har försenat 

implementeringen. 

Tekniska problem har visat sig 

försena förändringar men inte 

stoppat dem helt och hållet. 

 

 

Ja 

Kvalitativa 

egenskaper 

Den förbättrande rättvisande 

bilden har påverkat landstingen i 

positiv riktning medan den 

försämrande jämförbarheten har 

varit påverkande i negativ 

riktning. 

Kvalitativa egenskaper har 

tidigare visat sig vara 

motsägelsefulla där en ny 

implementering kan öka en 

egenskap men samtidigt 

försämra en annan. 

 

 
 
 

Ja 

Figur 25: Summerande slutsatser 

 

Fem av nio undersökta faktorer har visat sig stämma överens med tidigare forskning. Den 

största delen av de undersökta faktorerna som har stämt överens med tidigare forskning har 

baserat sig på de kvalitativa intervjuerna. Orsaken till att få överensstämmelser har funnits 
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mellan den kvantativa dokumentstudien och tidigare forskning är troligtvis på grund av att 

dessa faktorer har grundat sig på tidigare samband inom den privata sektorn. Den här 

undersökningen har visat att det finns andra faktorer som påverkar organisationer inom den 

offentliga sektorn. 

  

6.4 Metodreflektion 

Metoderna i den här studien har fungerat på ett tillfredsställande sätt för att besvara 

frågeställningarna och uppfylla syftet. Den kvantitativa delen (dokumentstudien) där 

landstingens årsredovisningar granskades fungerade bra för att besvara om landstingen hade 

implementerat komponentavskrivningar och även undersöka om ett antal faktorer såsom 

storlek och ekonomi hade haft en påverkan på implementeringen. Att granska 

årsredovisningar har varit bra eftersom att jämförelsen mellan landstingen blir enkel samt att 

reliabiliteten och validiteten blir hög, bland annat för att årsredovisningarnas utformning är 

styrt av lagar och regler. Den kvalitativa delen i den här studien har besvarat vad det enligt 

respondenterna är för faktorer som har varit påverkande vilket har fört studien framåt och gett 

en bra helhetsbild över vilka faktorer det är som spelar in vid implementeringen av 

komponentavskrivningar. Den kvalitativa delen har även kunnat besvara hur 

implementeringen har påverkat redovisningen.   

 

6.5 Förslag på vidare forskning 

I den kvalitativa delen i den här studien har respondenterna haft höga positioner, till exempel 

koncernchef eller redovisningschef och därav har vi fått deras perspektiv på 

implementeringen av komponentavskrivningar. Utifrån att endast personal med höga 

positioner har intervjuats vore det av intresse att även inkludera och få andra medarbetares 

perspektiv i andra positioner angående implementeringen av komponentavskrivningar. Det 

vore även av intresse att undersöka ifall attityderna, erfarenheterna eller upplevelserna av 

implementeringen av komponentavskrivningar har förändrats om några år. Den här studien 

kom fram till att faktorer som påverkar den privata sektorn inte går att applicera på den 

offentliga sektorn men eftersom den här studien endast har undersökt implementeringen av 

komponentavskrivningar vore det av intresse att även undersöka om dessa påverkande 

faktorer kan gå att applicera på den offentliga sektorn i andra sammanhang. 
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