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SAMMANFATTNING 
Kommuner anses vara neutral i sin redovisning. Detta gör att de ska redovisa på ett tillförlitligt, 
verifierbart och objektivt sätt för att kunna ge relevant information till sina mottagare via 
årsredovisningen. Eftersom den kommunala årsredovisningen i vissa fall avviker från god 
redovisningssed och rättvisande bild avsåg denna studie att öka förståelsen för individernas 
uppfattningar om hur redovisningsarbetet går till och konsekvenserna av det, klargöra vilken kritik 
kommunerna fått samt hur de behandlar den kritiken. För att svara på frågan Varför kommunala 
årsredovisningar är orena genomfördes en identifiering av faktorer som påverkar 
förändringsbenägenheten ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv. 

Denna studie genomfördes via observationer och intervjuer med standardiserade frågor till aktörer i 
fyra av Norrbottens kommuner. För att validera svaren aktörerna gav genomfördes även intervjuer 
med ett sakkunnigt biträde samt med en person från Sveriges Kommuner och Landsting. Den 
kvalitativa insamlade datan analyserades utifrån vår teoretiska referensram vilken bestod av den 
institutionella teorin, personligheter och vilka kvalitativa egenskaper redovisningsinformationen 
har. 

Studiens resultat visar på att organisationen och individen är högt institutionaliserade och därmed 
trög till förändring. Även att insamlingen och utökningen av kunskap beror på vilka 
personlighetsdrag individen har. Dessa faktorer gör att det krävs drastiska förändringar för att en 
förändring ska genomföras. Konkret betyder det att erfarna individer ser till sina tidigare 
erfarenheter och kunskaper. I kombination med den organisatoriska trögheten gör detta att den 
kritiken som revisorerna ger inte alltid medför en förändring. Det betyder att kritiken kan ligga kvar 
till nästkommande år vilket gör att kommunala årsredovisningar fortsätter att avvika från god 
redovisningssed och rättvisande bild. 
 
För att säkerställa resultatet bör en utveckling av studien fortskrida där exempelvis grunden i 
redovisningen bör studeras ytterligare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
Municipalities are considered to be neutral in their reporting. This means that they must report in a 
reliable, verifiable and objective manner in order to provide relevant information to their recipients 
through the annual report. Sometimes the municipal financial statements differ in generally 
accepted accounting principles and fairly. This study was intended to increase understanding of 
individual’s perceptions of the accounting work and the consequences of it, to clarify the criticism 
municipalities have received and how they deal with that. To answer the question Why the 
municipal financial statements are unclean was the identification of factors affecting change in the 
inclination from an organizational and an individual perspective.  
 
This study was conducted through observations and interviews with standardized questions to 
actors in four of Norrbottens municipalities. To validate the answers that the actors gave we also 
conducted interviews with a professional counselor and a person from the Sveriges Kommuner och 
Landsting. The qualitative data collected were analyzed through our theoretical framework which 
consisted of the institutional theory, personalities and the property of qualitative accounting 
information. 
 
The results of the study shows that the organization and the individual are highly institutionalized 
and are therefore slow to change. But though collection and extension of knowledge depend on the 
personality traits of the individual. To implement a change these factors need drastic methods. 
Concretely, it means that experienced individuals are looking to their past experiences and 
knowledge, and combined with the organizational inertia the criticism do not always result in a 
change. This means that the criticism can be ignored to the next year which means that municipal 
financial statements continue to deviate from generally accepted accounting principles and fair 
view.  
 
To ensure quality, we suggest a development of the trial proceeding in which such basis in financial 
statements should be studied further. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“...om det är någonting som fortsätter flera år, då 
rättar vi till nästa år...” 
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1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel presenteras den bakgrund och de olika frågeställningar som ligger till 
grund för rapporten samt dess syfte. Kapitlet är också tänkt att ge läsaren en förståelse för de 
problem som rapporten behandlar. 

1.1 Allmänt om kommuner  
Sverige består av 290 kommuner. Kommunerna finns till för att ansvara för samhällsservicen. De 
viktigaste uppgifterna är bland annat förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. (Om kommuner, 
2008) Kommunerna som har olika invånarantal har ändå liknande finansiella förutsättningar, detta 
eftersom intäkterna till största del består av kommunalskatt och statsbidrag vilka beräknas enligt 
invånarantal och åldersstruktur. Detta utjämningssystem syftar till att ge lika stort skatteunderlag 
per invånare till alla kommuner för att kunna ge en mer rättvis fördelning av service i olika delar av 
landet. (Ekonomi och framtid, 2009) Eftersom medborgarna i varje kommun är med och betalar för 
den kommunala sektorn borde invånarna även få en bra återkoppling om vad skattemedlen har 
använts till. Därför bör årsredovisningen vara ett högt prioriterat dokument för rapportens 
mottagare. (Henningsson & Eriksson, 2010) Efter att ha fördjupat oss i revisorernas 
revisionsrapporter från de tre senaste åren för fyra kommuner har vi uppmärksammat att 
kommunernas årsredovisningar fått viss kritik. Denna kritik gäller exempelvis avvikelser från god 
redovisningssed, knapphändig information gällande förvaltningsberättelsen samt avvikelser från de 
normer och rekommendationer som finns om kommunal redovisning. För att ta reda på varför 
kommunerna fått kritik har vi valt att fördjupa oss i kommunala årsredovisningar.  

1.2 Problematiken med kommunala årsredovisningar 
Redovisningens primära syfte är att motverka korruption och bedrägerier, men även om Sverige är 
ett land som ligger långt framme när det gäller kommunal och offentlig redovisning finns det 
fortfarande ett betydande antal avvikelser vad det gäller god redovisningssed inom den offentliga 
sektorn (Lindström & Hansson, 2010). Skurups kommuns årsredovisning för redovisningsåret 2008 
hamnade i förvaltningsrätten när kommunen varit kreativ med värdering av tillgångar. Niklas 
Sjöberg som överklagade bokslutet ansåg att det var fel av kommunfullmäktige att godkänna ett fel 
redovisat bokslut trots att revisorerna påpekat detta. Posten det handlade om var avyttrande av en 
anläggningstillgång (fastighet) som fick ett övervärde på cirka 19 miljoner kronor. Kommunens 
redovisning visade på ett plusresultat när kommunen egentligen hade ett underskott på cirka 17 
miljoner kronor. (Pettersson, 2010) Pettersson vill på detta sätt förtydliga innebörden av att redovisa 
på ett riktigt sätt och att kommunerna inte ska kunna ha en kreativ redovisning för att klara det 
lagstadgade balanskravet1

För att säkerställa att informationen är rättvisande och att kommunerna redovisar rätt finns 
revisorerna som ett organ som kontrollerar kommunernas verksamheter. Revisorerna granskar att 

. En tidigare studie visar på att vissa aktörer inom den kommunala sektorn 
tenderar att dölja redovisningsinformation för att undvika kritik och negativ utvärdering av deras 
organisation (Mellemvik, Monsen, & Olson, 1988) Innebörden i denna kreativa redovisning visar 
på vikten av att säkerställa att informationen inte kommer att bli ifrågasatt. Informationens 
egenskaper diskuteras vidare i referensramen.  

                                                 

1 Enligt kommunallagen ska kommunen ha god ekonomisk hushållning, vilket innebär att ekonomin ska vara 
i balans, det vill säga varken underskott eller överskott. 
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fullmäktige erhåller en rättvisande redovisning av ekonomin och verksamheten, att fullmäktiges mål 
och uppdrag fullgörs och följs upp, att styrelser och nämnder tar ansvar för kontroll av verksamhet 
och rutiner. (Kommun, 2007-2010) Samspel krävs därmed mellan upprättaren av redovisningen, 
mottagaren och revisorn genom att upprättaren tillhandahåller information, att mottagaren vill ha 
informationen och att revisorn kan intyga att informationen är objektiv och verifierbar (Ijiri, 1983). 
Det är även viktigt att uppdragen som kommunfullmäktige formulerar är tydliga och att 
kontrollfunktionen och styrningen är närvarande under uppdragstiden. Vidare är det av stor vikt att 
systemet för internkontroll fungerar både direkt och indirekt. Samtidigt ska kontinuerliga 
procedurer för uppföljning och kontroll av arbetet genomföras med jämna mellanrum för att ha 
kontroll på att arbetsuppgifterna sköts. I kommuner bör detta system för internkontroll innehålla 
procedurer av delegationsregler och system för att rapportera felaktigheter som inte är rätt. (Nyman, 
Nilsson & Rapp, 2005) Detta analyseras mot den institutionella teorins reglerande pelare. 
 
Den institutionella teorin visar på varför organisationer agerar som de gör (Scott, 2001). Sveriges 
kommuner har olikheter i redovisningens innehåll och kvalitet. En tidigare studie av Eriksson visar 
att de fel som den kommunala årsredovisningen innehåller till 85 procent består av sådana fel som 
lätt kan åtgärdas. Detta visar på att normer och rekommendationer är otydliga vilket kan förklaras 
med att ekonomer inte är delaktiga när Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer 
utformas. En annan förklaring är att en och samma mall används över åren utan att hänsyn tas till 
den nya normeringen (Basun & Eriksson, 2010). Används mall mellan åren finns det en risk att 
kritiken som uppmärksammats föregående år inte rättas till (Basun & Eriksson, 2010). Om mallar 
används över åren kan arbetet med redovisningen ses som en del av en rutin som protokollför 
aktiviteterna över det gångna året. Gambling (1987) anser att redovisningen är en del av en ritual 
precis som inom olika religioner vilket kräver drastiska metoder för att en förändring ska ske. 
Vidare anser han att redovisning kan testas mot den institutionella teorin med normer, regler och 
kognitiva egenskaper eftersom det handlar om hur människan är villig till förändring. Mänskliga 
aktiviteter kan uppvisa tröghet på grund av att människan har fått en vana att göra saker på ett visst 
sätt och tycker därmed att det är det bästa sättet att utföra saker på (Artsberg, 2005). Därför kan det 
vara svårt att genomföra förändringar och ta till sig nya rekommendationer och hänvisningar då 
vanor och beteenden sitter så djupt rotade hos människan att den bara kör på i samma hjulspår som 
den alltid gjort (Artsberg, 2005). 
 
Redovisningens lagar och praxis har ändrats avsevärt under de senaste tio åren. Några 
undersökningar har upplyst om hur man tillämpar dessa. Där har det framkommit att till exempel 90 
procent av kommunerna följer de nya fastslagna reglementena kring modellen för värdering av 
anläggningstillgångar från 1996. Idag finns det en mängd forskning som talar om vad redovisningen 
har för uppgift men även om redovisningens betydelse i samhället. Denna forskning visar på hur 
redovisningen exempelvis används vid beslutsfattande och värdering av företag. När det gäller 
kommunal redovisning har forskningen i huvudsak handlat om hur kommunerna klarat av att följa 
de förändrade rekommendationerna och hur kommunal redovisning förändrats historiskt. 
(Brorström, 1997)  
 
Den offentliga sektorn anses neutral i sin redovisning. Dock är det upprättarna av redovisningen 
som väljer vad, när och hur redovisningen ska ske (Guthrie, 1998). Objektivitet och verifierbarhet 



 

 
3 

 

ska säkerställa att informationen är fri från upprättarens egna intressen samtidigt som den ska 
skydda användarens intresse, (Ijiri, 1983) trots detta får kommunala årsredovisningar kritik.  

Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för den problematik som finns inom den kommunala 
redovisningen och därmed ta reda på Varför kommunala årsredovisningar är orena2

■Identifiera hur aktörerna upplever redovisningsarbetet och deras konsekvenser av det. 

. Samtidigt 
kommer praktiska råd utvecklas utifrån aktörernas observationer. Vi kommer att använda oss av en 
analysmodell som har utvecklats utifrån studiens teoretiska referensram. Analysmodellen utgår från 
tre block, organisationen individen och informationen. Vilka ska hjälpa oss att uppnå syftet genom 
att: 

■Identifiera vilken kritik kommunerna får och hur de behandlar kritiken 
■Identifiera faktorer som påverkar förändringsbenägenheten, både organisatoriska och 
personliga. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

2 Avviker från god redovisningssed och rättvisande bild 
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2. REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för den analys som kommer att utföras. 
Kapitlet är tänkt att ge en grundläggande bas för att förstå våra empiriska observationer. Kapitlet 
består av tre block vilka är Organisationen, Individen och Informationen där varje block 
presenteras närmare under respektive rubrik. 

2.1 Organisationen  
Detta block handlar om hur organisationer utvecklas och om dess förändringsbenägenhet. 

2.1.1 Institutionell teori 
För att öka förståelsen för varför det förekommer fel i kommunala årsredovisningar kommer vi att 
använda oss av den institutionella teorin. Med hjälp av denna teori ska vi belysa varför 
organisationer inte alltid fungerar som de är tänkta att fungera. Istället för att rationalitet ska styra 
organisationen är det omgivande faktorer, invanda mönster och gamla vanor som styr 
organisationen. Institutionella teorin förklarar också varför det är svårt att genomföra förändringar 
(Artsberg, 2005).  
 
En institution skapar traditioner vilket sätter gränser på aktörens handlande. Institutionen eliminerar 
därmed osäkerhet och ger organisationen en stabil grund. Detta gör att utvecklingsmöjligheterna 
blir mer kontrollerade och förändringarna i organisationen får därmed en motkraft genom de redan 
etablerade institutionella pelarna. (Brorström, 1997) 
 
Institutionella teorin består av tre pelare vilka är reglerande, normativa och kognitiva som 
tillsammans med resurser och aktiviteter ger det sociala beteendet stabilitet och mening. 
Institutioner definieras enligt Scott som sociala strukturer som har lätt att återhämta sig. 
Institutionerna i sin tur är spridda över varierande typer av relativa och symboliska system, rutiner 
och artefakter. Dessa institutioner agerar på många olika nivåer från övergripande till personliga 
interaktioner. (Scott, 2001) 
 
Den reglerande pelaren kännetecknas av lagar och regler som styr samhället och är förenat med 
sanktioner i form av bestraffningar eller belöningar för att uppnå önskvärt resultat. Reglerna och 
lagarna tvingar samhället och individerna att anpassa sig efter dessa. Lagar och regler kan vara både 
formella och informella. De formella lagarna är lättare att förändra då detta kan ske genom politiska 
beslut, medan de informella reglerna är mer djupt rotade av traditioner och kan inte ändras genom 
ett beslut. (Scott, 2001)  
 
Den normativa pelaren innefattar värderingar, förväntningar, attityder och normer. Värderingar är 
uppfattningar av det önskvärda till vilka existerande strukturer och beteenden kan jämföras. Normer 
säger hur saker ska upprättas och definierar legitimitet över hur värderingar ska uppnås. Normativa 
pelaren definierar mål eller objekt men anger även lämpliga vägar att uppnå dem. De styr vad som 
är ett önskvärt beteende utan att vara tvingande. Vissa värderingar och normer är applicerbara på 
alla medlemmar inom ett kollektiv medan andra bara är anpassade till speciella typer av aktörer. De 
normer som är anpassade till vissa typer av aktörer ger upphov till roller, där uppfattningar om mål 
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och aktiviteter är likartade för dessa individer. Det är tron på dessa individer som handlar om 
normativa förväntningar, alltså om hur dessa personer förväntas bete sig i olika situationer. (Scott, 
2001) 
 
Den tredje pelaren som är den kognitiva bygger på sådant som tas för givet där individers beteende 
är av stor betydelse för hur de uppfattar verkligheten. Individerna handlar utan att tänka varför de 
gör saker på ett visst sätt och handlingen utförs eftersom den tas för givet. Individerna imiterar 
varandra genom att de gör som alla andra och detta gör att likformighet skapas mellan 
organisationerna (Scott, 2001). Det betyder att handlingar begränsas eller möjliggörs genom den 
enskildes eller organisationens förekommande normer. (Brorström, 1997) Följande figur visar de tre 
pelarna och dess bärare. 
 

                        Pelare 
Bärare 

Reglerande Normativ Kognitiv 

Kultur Regler, lagar Värderingar, 
förväntningar 

Kategorier, idealtyper 

Sociala strukturer Styrsystem, 
maktsystem 

Ledning, 
auktoritetssystem 

Strukturell 
likformighet, 
identiteter 

Rutiner Manualer, 
rutinbeskrivningar 

Uppgifter, roller, 
pliktskyldighet 

Handlingsmönster, 
scripts 

Figur 1: Institutionella teorins pelare och dess bärare. 
 
Institutionalisering förekommer närhelst det sker ett utbyte av invanda mönster mellan olika typer 
av aktörer. (Scott, 1987) Inom en organisation finns det många olika aktörer som arbetar med 
rutinmässiga uppgifter. Vissa av rutinerna kommer att vara enkla vanor som förenklas när bättre 
teknik kommer till nytta medan andra kommer att vara kognitiva (ta-för-givet) element som 
motsäger sig förändringar. Graden av institutionalisering ökar när rutinmässiga handlingsmönster 
upprepas över tid. (Zucker, 1987) Både handlingar och aktörer är typbestämda där vissa former av 
handlingar associeras med vissa sorters aktörer. Detta kommer analyseras nedan för att kunna se i 
vilken grad kommunerna är institutionaliserade och hur redovisningsprocesserna utformats.  
 
Enligt Berger och Luckmann (1967) består institutionaliseringsprocessen av tre faser vilka är 
externalisering, objektifiering och internalisering vilket visas i figuren nedan. 
 

 
 Figur 2: Institutionaliseringsprocessen enligt Berger och Luckmann (1967) 

 
I fas ett sker handlingar där aktören och dennes kollegor agerar. I den andra fasen tolkas 
handlingarna gemensamt genom att skapa gemensamma förhållningssätt och normer. I den sista 
fasen internaliseras omgivningen genom att fler aktörer medverkar i den nya strukturen. (Berger & 
Luckmann, 1967) Institutionaliseringen ses som en social process där individer kommer att 
acceptera en gemensam definition av den sociala verkligheten (Scott, 1987). Denna 
institutionalisering sker både formellt och informellt. Beslutade regler och lagar tillsammans med 
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skrivna anvisningar tillhör den formella sidan medan den informella utgörs av överenskommelser 
mellan aktörer om grundläggande principer för handling. För att kunna få en effektiv organisation 
bör dessa två samverka och fungera ihop utan större avvikelser från varandra. (Brorström, 1997) Vi 
har valt att använda oss av Berger och Luckmanns (1967) forskning om den sociala 
institutionaliseringsprocessen för att analysera i vilken grad institutionaliseringen sker i 
kommunerna, samtidigt som vi vill öka förståelsen till varför förändringsprocessen tar tid. 
 
Den institutionella teorin har varit en grund i många olika forskningar inom ekonomiska, historiska 
och sociala frågor. Teorin har använts för att försöka förstå och för att finna en förklaring till varför 
organisationer agerar som de gör (Scott, 2001). Det finns tidigare studier som förklarar detta och ett 
exempel är DiMaggio och Powells (1983) studie om sin syn på de tvingande, normerande och 
imiterande (imiterar andra organisationer) stadierna i utvecklingen. Dessa tre kan ses som 
påtryckningsmekanismer från omgivningen. Flera studier som använt den institutionella teorin har 
bland annat tagit upp hur kommuner imiterar andra när det gäller tillämpningen av 
redovisningsprinciper och lagen om god ekonomisk hushållning inom den offentliga sektorn. 
Eftersom vi avser att finna en förståelse inom den kommunala organisationen är den institutionella 
teorin applicerbar i denna studie. 

2.1.2 Förändringsbenägenhet 
En annan förklaring till hur ett önskvärt beteende skapas för att säkerställa att 
redovisningsprocessen utförs på ett korrekt sätt är genom ett rituellt förfarande. Det är en form av 
religiös ceremoni som visar på hur en handling kan gå till. Detta medför att ritualer förändras från 
tid till tid allt eftersom det uppstår nya behov. Förr använde samhället olika “äldre-män” (häxor) för 
att lösa sociala problem. Idag används denna “häxkraft” mer vid stressiga ekonomiska och politiska 
situationer. Eftersom redovisningen fyller ett syfte att informera mottagaren betyder det att 
redovisning är en sorts häxkraft men ändå inte. Denna modell (ritual) att tänka efter behöver inte bli 
neurotisk eftersom det finns olika grad av “troende”. En “strängt troende” följer sina ritualer till 
punkt och pricka medan en “icke-troende” tar lättsamt på ritualerna. Dessa två olika troendegrader 
visar också på viljan att förändra/förnya sin världsbild. För den strängt troende innebär det att det 
krävs stora avvikelser för att kunna genomföra en förändring. Detta betyder att människan inte är 
villig att byta ut sina gamla vanor mot nya förrän de måste göra detta. Redovisningen ses därför inte 
som ett protokoll över rutinerna utan som en del av en ritual som ska visa hur den finansiella 
ritualen fungerar. Detta för att den som utför ritualen ska kunna identifiera attraktiva rutiner som 
bekämpar kreativ redovisning. (Gambling, 1987) Enligt Hedberg och Jönsson (1978) är 
redovisningen standardiserad och etablerad vilket betyder att lagarna och rekommendationerna står 
emot förändringar som behöver genomföras. Vidare anser de att det krävs stora störningsmoment 
för att förändra gamla vanor hos individerna. Detta eftersom denna omprogrammering av det 
kognitiva tar tid. Erfarna individer behöver lära om sig för att kunna ta till sig nya sätt att arbeta och 
dessa individers komplexa kognitiva struktur kräver att organisationen också förändras för att de 
ska ta till sig förändringen För att acceptera detta nya krävs det att individer också accepterar detta 
känslomässigt. (Hedberg & Jönsson, 1978) 
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2.2 Individen 
I detta block presenteras hur olika personligheter söker och tolkar information.  

2.2.1 Personlighetstyper 
Som vi tidigare påtalat har förändringsbenägenheten en stor betydelse på hur troende en individ är, 
samtidigt som personligheter spelar en roll. Eftersom människor är olika och har olika 
personligheter har de även olika sätt att söka och tolka information (Mellemvik, Monsen, & Olson, 
1988). Vi har därför valt att använda oss av Jungs personlighetsteori för att ta reda på aktörernas 
personligheter och hur dessa påverkar redovisningen. Människor har olika kognitiva stilar som 
utgör karaktäristiken av hur varje individ fungerar, hur de systematiskt hanterar information, tänker 
och löser problem. Enligt Jung finns det fyra olika typologier av personligheter som beskriver hur 
människan fungerar mentalt. Individer kan vara mer extroverta eller introverta, mer bedömande 
eller perceptionella, lita mer på sin sinnesförnimmelse eller intuition och fatta beslut på 
välgrundande logik eller på personlig värdering. Typologiernas motsatser visas i nedanstående 
figur.  

 
Extrovert Introvert 

Bedömande Perceptionell 
Sinnesförnimmelse Intuitiv 

Tänkande Kännande 
Figur 3: Motsatser inom Jungs personlighetsteori 

 
En person som är introvert är orienterad inåt i sina personliga relationer och tror att den sanna 
verkligheten är inom individen. Det betyder att en introvert person är mer intresserad av den inre 
världen och socialiserar sig inte så mycket utan arbetar mer på egen hand. En sådan person tenderar 
att avbryta sin fikarast för att gå tillbaka till arbetet. (Briggs, Copeland & Haynes, 2006) En 
extrovert person är mer utåtriktad i sina personliga relationer (Taggar & Parkinson, 2007) och anser 
att den sanna verkligheten finns hos andra personer utanför sig själv. En sådan person behagar 
mänsklig kontakt och presterar bäst i grupp bland andra människor. (Briggs, et al, 2006) En person 
som är bedömande är beslutsam och har en fallenhet för planering, strukturering och organisering 
(Taggar & Parkinson, 2007) och har en sådan person väl fattat ett beslut är de svårt att få denne att 
ändra på sig. (Briggs, et al, 2006) En person som är perceptionell är mer flexibel, tolerant, ser 
möjligheter och anpassar sig efter det som dyker upp. (Taggar & Parkinson, 2007) 
 
En person som litar på sin sinnesförnimmelse utgår från basfakta och tar del av sina tidigare 
kunskaper i arbetsprocessen (Taggar & Parkinson, 2007). En sådan person är duktig på att komma 
ihåg detaljer, ger svar på tal, använder sig av olika hjälpmedel för att effektivisera sitt arbete och 
fokuserar på arbetsuppgifterna den har för stunden. Eftersom personen är väldigt fokuserad vid 
fakta har den en fallenhet för att läsa instruktioner i detalj. För en intuitiv person är idéer och 
möjligheter viktigare än detaljer, de ser helheten och har ett överblickande helikopterperspektiv. 
Denne person tycker om att ha många bollar i luften och fokuserar mycket på framtiden. (Briggs, et 
al, 2006) En person som är tänkande distanserar sig för att inte blanda ihop tankar och känslor, 
använder sig av orsak-verkan samband och är väldigt uppgiftsinriktad. Personen utgår från att vara 
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logisk, objektiv och rättvis och använder sig därmed av ett rationellt beslutsfattande. En kännande 
person lever sig in i situationer för att skapa förståelse, litar på individuella värderingar och är 
relationsinriktad. (Taggar & Parkinson, 2007) I sitt beslutsfattande tar den hänsyn till människors 
önskningar och behov snarare än att vara logisk (Briggs, et al, 2006). 
 
Kognitiva skillnader i personligheter mellan individer kan komma att påverka deras förmåga att 
samla, lagra, bearbeta och använda information på ett sätt som påverkar kvaliteten av användandet i 
beslutsfattande. (Smith, 1999) Därför passar vissa redovisnings- och informationssystem bättre till 
vissa typer av personligheter än vad andra gör. Det bästa sättet vore att matcha människors 
kognitiva stil med ett redovisningssystem som passar den typen av människor bäst för att få så bra 
utfall som möjligt. (Macintosh, 1985)  
 
Vissa personer kan vara mer riskaverta än andra vilket betyder att de är mer benägna att ta risker. 
Personer kan också vara mer eller mindre förändringsbenägna, alltså vara villiga till förändringar. 
(Baye, 2008) Kopplat till den institutionella teorin kommer vi belysa om de olika 
personlighetstyperna kan vara av betydelse till hur personerna redovisar och tar till sig av den 
information som finns i revisionsrapporter och rekommendationer.  
 
Det finns tidigare studier som tittat på redovisares personligheter. En tidigare studie av Davidson 
och Dalby (1993) visar på att de offentliga redovisarna som grupp (redovisningsprofessionen) har 
personligheter som skiljer sig från personligheter inom andra yrkeskategorier. DeCoster & Rhode 
(1971) definierar den “typiska” redovisarens personligheter som är traditionsbunden, intresserad av 
detaljer och okreativ. Medan Shackleton (1980) har en annan syn på den “typiska” redovisarens 
personligheter. Han ser den “typiska” redovisaren utifrån Jungs typologi och menar på att personen 
är ISTJ, det vill säga introvert, litar på sin sinnesförnimmelse, är tänkande och bedömande. Vi 
kommer i arbetet undersöka vilka personligheter som finns på kommunerna för att identifiera 
personliga faktorer som påverkar förändringsbenägenheten.  

2.3 Informationen 
Detta block beskriver hur redovisningsinformationen utformas och presenteras. 

2.3.1 Kvalitativa informationsegenskaper 
För att förstå vilken information årsredovisningen ska innehålla har vi valt att samla in information 
om detta. Mottagaren av redovisningsinformation är skyldig att själv skaffa sig den kunskap den 
behöver för att kunna förstå redovisningens innehåll. Det är alltså inte upprättaren av redovisningen 
som behöver anpassa sig till läsaren. (Artsberg, 2005) Det innebär inte att alla som arbetar med 
bokföring har kunskap inom redovisningsområdet, utan att redovisningen varierar beroende på 
kunskapsnivån hos utföraren (McDonald, 1999). Komplex information bör inte uteslutas bara för att 
mottagaren inte förstår den om informationen är relevant för beslutsfattande (Artsberg, 2005).  
 
När informationen påverkar användarnas beslutsfattande genom bedömning av nuvarande 
förhållanden, utvärdering av historiska händelser eller uppskattning om framtiden anses den vara 
relevant för mottagaren. För att mottagaren av redovisningen ska kunna lita på informationen ska 
den vara tillförlitlig, det vill säga inte innehålla fel eller vara förvrängd. Den bör återge en korrekt 



 

 
9 

 

bild av redovisningen, vilket betyder att man mäter det som är avsett att mätas med tillförlitliga 
mätmetoder. Informationen i redovisningen bör även vara neutral vilket innebär att den inte får 
presenteras på ett sätt som påverkar beslutsfattandet i en viss riktning. För att informationen ska 
leda läsaren till rätt beslut är det viktigt att informationen är fullständig. (Artsberg, 2005) 
 
Redovisningsinformationen bör även vara jämförbar, det vill säga att det ska gå att jämföra 
organisationen över en viss period, samtidigt som informationen även ska vara jämförbar mellan 
andra kommuner. Det som ska jämföras bör vara utformat på liknande sätt för att informationen ska 
kunna vara jämförbar och därför finns det standardiserade regler (redovisningsprinciper) som 
kommunerna använder. Det är normgivarna inom redovisningsområdet som stiftar dessa regler. 
(Artsberg, 2005) Dessa standarder utvecklades för att lösa problemet med en varierande grad av 
redovisningskunskap som kan uppkomma på grund av ledningens bristande engagemang som låter 
anställda fatta viktiga beslut, vilket kan resultera i missvisande redovisning. Ett bristande 
engagemang kan bero på att ledningen till fullo litar på sin personal och dess kunskaper eller för att 
styrelseledamöter inte ser sitt uppdrag som betydelsefullt utan bara ställer upp för att de blir 
tillfrågade (McDonald, 1999). Utifrån dessa kvalitativa informationsegenskaper kommer vi belysa 
och se om kommunerna använder sig av dessa i sitt redovisningsarbete.  

2.3.2 Redovisningens föreställningsramar 
För att förstå utformningen av redovisningsinformationen har denna referensram om redovisningens 
föreställningsramar använts. Föreställningsramarna används för vägledning när normer ska 
appliceras. Artsberg (2005) skriver att föreställningsramarna är till för att mottagaren av 
årsredovisningen ska kunna tolka informationen samt att föreställningsramen informerar 
medborgarna om inställningen till redovisningen hos normgivarna. Artsberg (2005) menar också att 
redovisningen är ett informationsinstrument som definierar relationen mellan redovisningsenheten, 
ägarna och övriga intressenter.  
 
Redovisning kan enligt Ijiri (1983) baseras på förvaltarskapsperspektiv eller beslutsfattarperspektiv. 
Beroende på vilket perspektiv man väljer att utforma redovisningen på formas den utifrån det. Vid 
ett beslutsfattande perspektiv ligger fokus på beslutsfattaren, alltså användaren av redovisningen, 
medan det i ett förvaltarskapsperspektiv baseras på principal-agent relationen, det vill säga mellan 
upprättaren och användaren av redovisning. Används beslutsfattarperspektivet är syftet med 
redovisningen att bidra med så mycket information som möjligt såtillvida det är kostnadseffektivt 
och användbart till beslutsfattande. Medan syftet med förvaltarskapsperspektivet är att 
redovisningen ska tillhandahålla ett så bra informationsflöde som möjligt mellan den 
redovisningsskyldige och mottagaren. Samspelet mellan dessa parter är i fokus och det gäller att 
uppnå rättvisa mellan dessa två. Mottagaren har rätt till viss information samtidigt som upprättaren 
av redovisningen kan hemlighålla viss information. (Coy, Fischer, & Gordon, 2001) 
 
Förvaltarskapsperspektivet tar hänsyn till upprättarens önskan om att presentera en så rättvis bild 
som möjligt. Tillhandahållaren av information ska ha ett objektivt förhållningssätt till 
informationen. Redovisningsinformationen ska vara verifierbar, det vill säga att informationen kan 
rekonstrueras vid ett senare tillfälle. För att ett informationssystem ska kunna etableras krävs det att 
alla tre parter (upprättaren av redovisningen, mottagaren och revisorn) är samspelta. Upprättaren 
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ska vara villig att tillhandahålla information, mottagaren bör vilja ha information, och den tredje 
parten ska kunna visa att informationen är objektiv och verifierbar. (Ijiri, 1983) 
 
Objektiv och verifierbar information skyddar användarens intresse genom att säkerställa att 
informationen är fri från upprättarens egna intressen, samtidigt som det också skyddar upprättarens 
intresse genom att säkerställa att informationen inte kommer att bli ifrågasatt för att vara 
missvisande. Utan objektivitet och verifierbarhet kan varken upprättaren av information eller 
mottagaren vara säkra på att redovisningen är upprättad på ett rättvist sätt. (Ijiri, 1983)  

2.3.3 Redovisningssätt 
Den offentliga sektorn ses som neutral i sin redovisning. Redovisningsutövarna väljer dock vad, när 
och hur redovisningen ska ske. Förr var fokus på likviditetsflödet och balans medan fokus idag 
ligger på utfall, resultat och effektivitet. (Guthrie, 1998)  

De två olika redovisningssätten som används är periodiserad redovisning som sker när händelsen 
inträffar och kassabaserad redovisning som sker när pengar byter ägare. Skillnader mellan dessa två 
är att kassabaserad redovisning visar en billigare ”nota” och att redovisningen sker vid olika 
tillfällen. Fördelen med periodiserad redovisning är att organisationen får bättre kontroll och 
jämförbarhet över tid. Kritiken mot att använda periodiserad redovisning i offentlig sektor är att 
organisationen inte är vinstdrivande och inte heller affärsmässig utan fokuserar på service. Offentlig 
sektor har därmed inget vinstkrav. Det är inte heller lättare att mäta utslag med periodiserad 
redovisning utan det kräver mer analyser genom exempelvis kundnöjdhet etc. Detta gör att data kan 
vara obegriplig. (Guthrie, 1998) Periodiserad redovisning har också fått kritik för att det 
missallokerar användandet av resurser och att användandet av det i offentlig sektor leder till 
mätningar som inte är tillförlitliga, rättvisande och neutrala. (Vinnari & Näsi, 2008) Däremot är 
periodiserad redovisning mer stadig i sina utfall än kassabaserad när det gäller att kunna fatta beslut 
av informationen. Detta eftersom det ger ett operativt resultat som visar nettovärden. (Guthrie, 
1998) Heterogenitet i användandet av periodiserad redovisning kan speciellt i offentlig sektor leda 
till kreativa redovisningslösningar med konsekvenserna att redovisningen inte är tillräckligt 
transparent, att användarna blir vilseledda och att redovisningen inte fyller den funktion den är tänkt 
att uppfylla. (Vinnari & Näsi, 2008)  

Användandet av periodiserad redovisning i den offentliga sektorn öppnar upp möjligheter för 
kreativ redovisning, medan kassabaserad redovisning inte ger möjlighet till detta. Detta motsäger 
grundidén med redovisning att den ska tillföra en tillförlitlig, sann och rättvisande bild av den 
ekonomiska situationen organisationen har. Det behövs likformiga redovisningsprinciper för att 
reglera periodiserad redovisning i den offentliga sektorn och för att förhindra att kreativ redovisning 
ska förekomma. (Vinnari & Näsi, 2008) 

Även om kommuner anser sig använda periodiserad redovisning är det i själva verket så att de 
använder kassabasis ända till redovisningen ska göras och vid bokslut periodiserar kostnaderna 
mellan åren/perioderna. (Guthrie, 1998) Vi kommer att belysa detta för att identifiera hur 
redovisningsarbetet går till.  

Solomons (1991) ser de redovisningsskyldiga som rapportörer av nyheter och inte som upprättare 
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av nyheter. Detta betyder att de redovisningsskyldiga ska rapportera på ett sätt som är felfritt och 
användbart för beslutsfattande. (Solomons, 1991) Radikalerna med Tinker i spetsen vill förändra 
samhällets nuvarande form och anser att redovisningen har stor betydelse för en förändring. 
Solomons (1991) menar att redovisarens arbete endast är att beskriva tillförlitliga aspekter av 
samhället utan att påverka det. Han menar också att redovisningen är till för att behålla trovärdighet, 
för utan trovärdighet är redovisningen värdelös, därför ser han vikten av att det bör vara neutralitet i 
redovisningen. FASB (Financial accounting standards board) definierar neutralitet som frånvaron 
av systematiska fel (bias) i de finansiella rapporterna, alltså att redovisningen ska följa god 
redovisningssed och ge en rättvisande bild för att uppnå fastställda resultat. 
 
Enligt Wyatt (medlem i FASB) är det inte alltid enkelt att uppnå neutralitet i redovisningen. Att 
försöka uppnå neutralitet betyder att hänsyn måste tas till potentiella konsekvenser som kan inträffa 
och att fokus bör ligga på ekonomiska frågor för att undkomma fel i redovisningen som kan påverka 
de uppnådda slutsatserna. (Solomons, 1991) Radikalerna menar här att den rapporterade 
informationen aldrig kan vara neutral eftersom det alltid finns systematiska fel som kan inträffa. 
Detta eftersom de som upprättar informationen kan komma att smyga in fel i redovisningen till 
deras egen fördel. Exempel på dessa fel kan vara önskemål om undvikande av skatt eller att öka sin 
egen bonus. Solomons (1991) försvarar detta genom att säga att perfekt neutralitet inte kan uppnås 
men målet är att försöka uppnå det. Han menar även att vikten av neutralitet är väldigt viktig. De 
som reglerar normgivningen av redovisningsstandarder har ett uppdrag att etablera och förbättra 
dessa för att rapportera så att beslutsfattare har tillgänglig, trovärdig och begriplig information. Om 
de ansvariga för detta skulle överge neutraliteten i utformningen av standarder skulle redovisningen 
tappa allt sitt värde som tillhandahållare av användbar information. (Solomons, 1991) Vi kommer 
att skapa en förståelse för vilka konsekvenser som kan inträffa om inte redovisningsarbetet utförs 
korrekt.  

2.4 Analysmodell 
Ovanstående referensram har använts för att ta fram vår analysmodell som presenteras i figuren 
nedan. Denna modell ska hjälpa oss att uppnå vårt syfte att identifiera aktörernas syn på hela 
arbetsprocessen med start i den löpande redovisningen till slutmomentet årsredovisning samt hur 
aktörerna uppfattar den kritik som det sakkunniga biträdet finner. Samtidigt ska vi även identifiera 
vad aktörerna ämnar använda den kritiken till. Vidare kommer vi analysera vår empiriska studie 
utifrån de organisatoriska och individuella faktorer som påverkar upprättandet av årsredovisningen 
och informationen i den. 
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Figur 4: Analysmodell och sammanfattning av referensramen 
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3. METOD 
Detta kapitel beskriver kopplingen mellan den valda metodansatsen och det formulerade problemet. 

Vid problemformuleringen har vi använt oss av en hermeneutisk spiral där vi från början utgick från 
vårt problemområde som efter källstudier och synpunkter från seminarier och handledare 
utvecklades för att i slutändan efter bearbetning av material hamna i den slutliga 
problemformuleringen. Vi har använt oss av primärdata i form av intervjuer och sekundärdata i 
form av böcker, vetenskapliga artiklar, lagtexter, rekommendationer, revisionsrapporter och 
årsredovisningar.  
 
För att uppnå vetenskaplighet i vår uppsats har vi använt oss av den deduktiva metoden. Metoden 
utgår från befintlig teori och har ofta en klar frågeställning (Artsberg, 2005) vilket innebär att vi har 
samlat ihop en teoretisk referensram som grundpelare för att sedan kunna ta fram konkreta förslag 
på hur kommunerna ska lösa problemet med orena kommunala årsredovisningar. Detta har vi gjort 
genom att använda oss av aktörssynsättet för att lyfta fram varje aktörs erfarenheter och synpunkter 
som är relevanta för vår undersökning. Aktörssynsättet betraktar verkligheten som en social 
konstruktion där det finns ett flertal olika verklighetsbilder som överlappar varandra. Dessa 
verklighetsbilder kan vara en organisation eller ett helt samhälle. Det innebär att varje aktör tolkar 
sin verklighetsbild och med hjälp av den orienterar sig mot andras verklighetsbilder. Det centrala 
här är att se varje individ för sig och att det är varje individs verklighetssyn som beaktas. (Arbnor & 
Bjerke, 1994) På detta sätt har vi fått fram vilka arbetsmetoder, arbetshjälpmedel samt vilken 
information som är väsentligt kring arbetet med bokslutet från varje enskild individ som har 
intervjuats men även för att kunna fånga upp vilken information mottagaren vill ha. Vi har använt 
oss av en kvalitativ studie för att kunna fånga upp så relevant information som möjligt vid våra tio 
intervjutillfällen. Detta för att få ett djup i studien och för att syftet med att identifiera varför 
kommunerna får kritik ska kunna uppfyllas så bra som möjligt, samtidigt som vi ska ge förslag på 
praktiska råd till kommunerna. 

3.1 Litteraturstudie 
Vi har sökt efter sekundärdata i Luleå Tekniska Universitets sökkatalog Lucia och även i den 
nationella samkatalogen Libris. Vi har sökt litteratur på ämnet kommunal redovisning, ekonomi och 
institutionell teori. Vid insamling av vetenskapliga artiklar har vi sökt i databaser om ekonomiska 
artiklar vilka är Emerald, EconLit, Business Source Elite, Science Direct, Google Scholar och 
SCOPUS. Sökorden vi har använt oss av är: accounting, function, annual report, public, fair value 
och personalities. Synonymer som vi använt oss av är: accountability, management information 
system, finance, external reports och non-profit-organizations. Dessa ord har vi även använt i 
kombination med varandra som till exempel public accounting. 

Under vår litteratursökning fann vi som tidigare nämnt studier inom den kommunala sektorn som 
behandlar tillämpningen av redovisningsprinciper, redovisningens uppgift. Några studier ger en 
förklaring till varför kommunerna inte följer lagar och rekommendationer. Dessa sammanfattas med 
att rekommendationerna är svåra att tolka eller att en mall används över åren. Ingen studie har 
försökt förklara organisationens eller individens påverkan på informationen vilket vi avser att lyfta 
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fram. 

3.2 Undersökningsmetod 
Insamlingen av vårt empiriska material har gått till genom intervjuer med ett kvoturval och genom 
observationer. Detta innebär att vi i förväg bestämde vilka olika karaktäristiska informanter som 
skulle ingå i urvalet. Vi valde att intervjua personer som är med och upprättar årsredovisningen 
eftersom de är en del av processen och därmed de personer som tar de beslut som behöver tas för att 
kunna utföra en årsredovisning. Vi utförde intervjuerna på fyra kommuner i Norrbotten vilka var 
Kiruna, Gällivare, Älvsbyn och Piteå där intervjuobjekten bestod av en ekonomichef och en 
ekonom från vardera kommun. Under intervjutillfället observerades ekonomerna och 
ekonomicheferna för att se hur deras personligheter framhävdes genom hur vi blev bemötta av dem 
och upplevde de som personer. Vi uppmärksammade även på vilket sätt aktörerna besvarade våra 
frågor. Även ett sakkunnigt biträde3

Vid utformningen av intervjufrågorna utgick vi från vår teoretiska referensram och byggde frågorna 
utifrån den. Detta för att få så bra svar som möjligt på de frågor som vi ställde för att vi skulle 
kunna uppnå vårt syfte det vill säga att identifiera aktörernas syn på redovisningsarbetet, identifiera 
kritiken de får och identifiera personliga och organisatoriska faktorer som påverkar 
förändringsbenägenheten. Innan vi genomförde intervjuerna testades intervjuguiderna på en person 
med lång erfarenhet inom den kommunala sektorn för att kunna se om frågorna var relevanta och 
begripliga. Genom detta fick vi feedback på våra intervjufrågor och kunde därmed ändra, formulera 
om, lägga till och ta bort det som var svårt att förstå. Genom att göra denna testintervju minskade vi 
risken för att ställa fel frågor och för att det skulle uppstå frågeställningar under intervjutillfället.  

 intervjuades samt en person från Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Dessa två övriga intervjuobjekt valdes för att verifiera svaren från de övriga 
intervjuobjekten. Men även för att få de enskilda aktörernas synsätt på årsredovisningen utifrån 
olika synvinklar. Vi valde att använda oss av intervju med intervjuformulär. Detta innebar att vi 
genomförde en strukturerad intervju med färdigformulerade frågor som besvarades med öppna svar. 
Vi valde denna intervjuteknik för att vi ville låta intervjuobjekten få berätta om hur de arbetar för att 
vi skulle kunna fånga upp hur redovisningsarbetet går till och identifiera konsekvenser av detta för 
att fånga upp den enskilde aktörens syn. Eftersom de olika aktörerna hade olika bakgrunder och 
olika befattningar i organisationen utformade vi fyra olika intervjuformulär för respektive 
yrkesgrupp. Detta eftersom de olika yrkesgrupperna har olika sätt att arbeta med redovisning. En är 
normerare, en är granskare, en står för utformningen och en grupp har det övergripande ansvaret.  
Anledningen till att vi valde denna intervjuteknik var att reducera informationsmängden för att 
lättare kunna jämföra och sammanställa svaren (Larsen, 2009).  

Intervjuobjekten kontaktades i mitten på februari först via mail för att se om intresse fanns för att 
delta. De som var intresserade kontaktades via telefon där vi bokade in tider. Åtta av intervjuerna 
skedde under en vecka i slutet av mars 2011 och genomfördes ansikte mot ansikte ute på de olika 
kommunerna medan de resterande två intervjuerna skedde via telefon då den personen befann sig i 
södra Sverige. Vi började med att intervjua ekonomichefen och ekonomen i Kiruna, åkte sen vidare 
till Gällivare för att intervjua ekonomichefen och ekonomen där, efter det vidare till Älvsbyn och 

                                                 

3 Kommunens revisorer (demokratiskt valda) biträds enligt kommunallagen av en utbildad revisor i 
granskningen av årsredovisningen. Denna kallas för sakkunnigt biträde. 
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till sist till Piteå. Sist av allt gjorde vi telefonintervjuer med personen från SKL och det sakkunniga 
biträdet. Intervjuerna tog mellan 40 och 90 minuter. Vid intervjutillfället började vi överskådligt 
med att berätta om vårt uppsatsämne vilket sedan övergick i en information om att inspelning av 
intervjun skulle komma att ske för att vi skulle kunna gå tillbaka och påminnas om svaren. 
Samtidigt informerades att inspelningen endast var avsedd för eget bruk och att svaren inte skulle 
komma delges med vem som sagt vad. Vi började med allmänna frågor om redovisningsarbetet och 
bokslutsarbetet för att sedan komma in på frågor om orena kommunala årsredovisningar samt hur 
kritiken från revisorerna behandlats. Under intervjuerna ställde den ena av oss frågorna medan den 
andra stödantecknade, detta för att validera resultatet. Vi kände att vi fick bra kontakt med våra 
intervjuobjekt eftersom de pratade fritt och öppet både under och efter intervjun. Vi avslutade med 
mer intima frågor om personligheter, yrkesbefattning och befogenheter. Anledningen till varför vi 
valde den ordningen var för att eliminera osäkerheten som kan uppstå om intervjuobjektet får en 
känsla att frågorna är allt för personliga. Intervjuerna med dessa genomfördes för att få ta del av 
deras syn på redovisningsarbetet, hur de ser på problematiken med orena årsredovisningar och för 
att se om deras personliga egenskaper kan påverka utformningen av redovisningen. 

3.3 Tolkning och resultat 
När analys av den information som vi samlat in var gjord, klargjorde vi först den teori vi grundat 
arbetet på. Efter att intervjuerna var utförda sammanställde vi materialet för att få en djupare 
förståelse av aktörernas svar och för att kunna studera deras intryck av redovisningsarbetet, 
bokslutsarbetet, avvikelser och personligheter. Detta gjorde vi för att jämföra svaren utifrån deras 
olika yrkesroller. Materialet jämfördes och tolkades sedan utifrån vår analysmodell som klargör 
processen med utformningen av årsredovisningen samt hur olika faktorer påverkar utformningen 
både positivt och negativt. Den tidigare insamlade teorin utgjorde en grund för att leda oss till våra 
slutsatser.  

3.4 Tillförlitlighet 
Precis som redovisningsinformationen ska vara tillförlitlig och relevant har vi objektivt granskat 
och analyserat vårt insamlade material. Detta för att på ett korrekt sätt kunna spegla hur 
verkligheten ser ut och på detta sätt kunna utföra en studie med hög validitet (mäta det vi avsett att 
mäta) utan att missa delar som fångar upp vårt syfte. (Artsberg, 2005) Även om detta arbete har 
krävt stor möda för att få fram material har vi eftersträvat att få en hög validitet i vår studie. Detta 
gjorde vi genom att förklara begrepp som aktörerna inte förstod under intervjuerna. Tillförlitlighet 
skapas genom att genomföra intervjuer med personer som är lämpliga för vår studie. Eftersom vi 
valt aktörssynsättet utförde vi intervjuerna med personer som är utförare av redovisningen, 
ansvariga för redovisningen, granskare av redovisningen och en extern påverkare av normeringen. 
Genom att vi använt oss av frågor som inte är ledande har aktörerna kunnat formulera svar utifrån 
sin verklighet. Under arbetets gång har en ekonom samt en ekonomichef genomfört 
personlighetstestet enligt Jungs typologi vilket vi använder oss av i vår referensram. För ekonomen 
var enda skillnaden att denne blev perceptionell i personlighetstestet medan vi ansåg denne vara 
bedömande. När denne fick läsa beskrivningen om personligheterna ansåg denne sig själv vara mer 
bedömande. Ekonomichefen blev i testet introvert medan vi klassade denne som extrovert. När 
denne läste om personligheterna ansåg denne sig vara introvert. Detta styrker vår analys om 
individernas personligheter. 
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4. EMPIRI 
Detta kapitel presenterar vårt empiriska material. Det inleds med en presentation av kommunens 
organisation och sen följer en presentation av intervjuobjekten. Därefter kommer resultatet av 
intervjuerna indelat under de tre blocken; organisationen, individen och informationen.  

4.1 Kommunen som organisation 
En kommun består av en politisk- och en tjänstemannaorganisation. Kommunernas 
ekonomiavdelningar är centralt belägna och servar alla delar i organisationen, det vill säga 
förvaltningarna, nämnderna, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. (Årsredovisning, 2009) 
Enligt lagen om kommunal redovisning upprättas förslag till årsredovisningen av kommunstyrelsen 
som delegerar det vidare till ekonomiavdelningen. När årsredovisningen är upprättad är det 
kommunfullmäktige som fastställer den och som sedan ger ansvarsfrihet till kommunstyrelsen för 
det gångna året.  

Det är många personer som är inblandade i den löpande redovisningen bland kommunerna eftersom 
bokningen i huvudsak sker ute i verksamheterna. Det finns ansvariga som konterar (den som 
bokför) och attesterar (den som godkänner och är ansvarig för budgeten för aktuell enhet) och dessa 
personer kan vara enhetschefer eller administratörer. Huvudprincipen på samtliga kommuner är att 
en faktura ska ses av två personer.  

4.2 Presentation av aktörerna 
Nedan följer en presentation av aktörerna (fyra ekonomer, fyra ekonomichefer, ett sakkunnigt 
biträde samt en person från SKL) utifrån deras egen beskrivning av sig själv samt ur vår 
observation av personligheterna vid intervjutillfällena. 

4.2.1 Ekonomer 
Vi intervjuade fyra ekonomer från fyra olika kommuner i Norrbotten. Aktörerna i denna grupp har 
varierande utbildning, från gymnasial- till universitetsutbildning. Dessa har arbetat i genomsnitt 
elva år med redovisningsfrågor. 

Ekonom A har arbetat med redovisningsfrågor i ett år. Aktören är en nyexaminerad civilekonom. 
Till skillnad från övriga ekonomer har denne en mer eftertänksam personlighet och mer direkta svar 
på frågorna. Ekonom A förklarar sig själv som en perfektionist som ser på saker som antingen rätt 
eller fel. För denne finns inga mellanting. Ekonom A är den person på avdelningen som 
sammanställer de finansiella rapporterna i årsredovisningen samt ser till att alla övriga delar 
(förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser och begreppsförklaring) kommer med. På det sättet 
är denne en av dem som är med och upprättar årsredovisningen. 

Ekonom B har arbetat med redovisningsfrågor i fyra år. Aktören är en gymnasieekonom som 
tidigare arbetat inom den privata sektorn. Denne förklarade verksamheten väldigt systematiskt och 
strukturerat vilket visar på att denne är en person som har fallenhet för att planera, organisera och 
strukturera. Denne ville även veta hur saker tidigare fungerat innan hon fattade beslut och tog god 
tid på sig för att få allt perfekt. Ekonom B var öppen. Även denne är den person på avdelningen 
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som har ansvaret för årsredovisningen likt ekonom A. 

Ekonom C har arbetat med redovisningsfrågor i 23 år inom olika offentliga verksamheter. Aktören 
är utbildad förvaltningssocionom och är en utåtriktad person som öppet berättade om hur deras 
verksamhet fungerar. Utifrån hur ekonom C förklarade verksamheten anser vi denne vara en person 
som såg till tidigare erfarenheter för att tolka hur denne ska agera vilket även visade sig i dennes 
sätt att strukturerat berätta om hur deras planering och organisering fungerar. Ekonom C hade heller 
inga problem med att förklara vilka personligheter övriga i ekonomifunktionen har. Likt de två 
ovanstående ekonomerna har ekonom C ansvaret för årsredovisningens sammanställning och är 
med och utformar den. 

Ekonom D har arbetat med redovisningsfrågor i 16 år. Aktören har en ekonomisk utbildning med 
inriktning mot revision. Denne var lik ekonom A i sina svar men framställdes mer öppen i sitt 
förhållningssätt. Ekonom D har likt övriga ansvaret för utformningen av årsredovisningen. 

4.2.2 Ekonomichefer 
Vi intervjuade även fyra ekonomichefer, en från vardera kommun precis som ekonomerna. Dessa 
har det övergripande ansvaret för kommunernas ekonomi och har arbetat som ekonomichef i 
genomsnitt sju år, och samtliga utom en har civilekonomisk utbildning (en är 
förvaltningssocionom). Ekonomicheferna är med i utformningen av årsredovisningen, formulerar 
förvaltningsberättelsen och är föredragande inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Ekonomichef A ansåg sig vara en demokratisk ledare. Denne har arbetet som ekonomichef i två år 
och har tidigare erfarenhet som sakkunnigt biträde. Aktören har en avspänd personlighet och vid 
intervjutillfället svarade denne lugnt och metodiskt på frågorna. Uppfattningen blev att denne tänkte 
igenom saker noggrant innan denne talade.  

Ekonomichef B ansåg sig själv ha en avslappnad ledarstil. Detta bekräftades under intervjutillfället 
med dennes avslappnade personlighet. Aktören förklarade med öppet sinne hur denne försöker 
släppa in alla medarbetare i processen för att kunna skapa ett klimat för kreativitet. Denne har 
arbetat som ekonomichef i 21 år.  

Ekonomichef C har arbetat som ekonomichef i två år. Denne har precis som ekonomichef A tidigare 
erfarenhet som sakkunnigt biträde. Denne förklarade sig själv som en konsult och inte som en 
ledare och påtalade att denne enbart var en i gruppen som arbetar med redovisning.  

Ekonomichef D har arbetat som ekonomichef i tre år. Denne har tidigare erfarenhet som ekonom. 
Även denne ansåg sig vara en demokratisk ledare med en öppen dörr för medarbetarna inom hela 
organisationen. Vid intervjutillfället besvarade aktören frågorna detaljerat men strukturerat. 

4.2.3 Övriga aktörer 
För att få andra synvinklar på vårt valda syfte intervjuade vi även en person från Sveriges 
Kommuner och Landsting som arbetat med ekonomiska frågor i cirka 20 år och ett sakkunnigt 
biträde som varit verksam cirka fem år bland kommuner i Norrbotten. Vi valde även dessa externa 
aktörer (sett från kommunens håll) för att dessa skulle få validera svaren som de interna aktörerna 
redogjort för. 
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4.3 Organisationen 
Nedan följer information från vår empiriska undersökning uppdelat på varje yrkeskategori. Denna 
första del avser att upplysa om de organisatoriska faktorer som påverkar förändringsbenägenheten. 

4.3.1 Ekonomer 
Ekonom A har arbetat för kommunen i cirka ett år och anser sig inte veta hur organisationen arbetar 
med förändringar. Vidare tycker aktören att kommunen denne arbetar i befinner sig i en 
förändringsprocess med redovisningen. Detta på grund av de återkommande avvikelserna som 
föregående arbetstagare inte uppmärksammat. När ekonom A tillträdde på tjänsten hade föregående 
arbetstagare lämnat posten och ekonom A fick därmed försöka finna dokumentation om hur denne 
utfört arbetsuppgifterna. För att eliminera den kritik som framkommit tidigare år i årsredovisningen 
har förändringar i bokslutsprocessen och den löpande redovisningen skett där de bland annat ändrat 
i kontoplanen. Ekonom A fortsätter berätta att det tillkommit två personer på avdelningen nyligen 
vilket gör att dessa två (ekonom A inkluderat) genomför förändringar tillsammans för att säkerställa 
att redovisningen genomförs enligt god redovisningssed och rättvisande bild. De genomförda 
förändringarna har enligt ekonom A uppmärksammats positivt av det sakkunniga biträdet. Vidare 
menar aktören att de i framtiden kommer ta tillvara på kritiken för att undvika att samma kritik 
återkommer år efter år. Inför framtiden önskar ekonom A att kommunen införskaffar ett program 
som underlättar i bokslutsarbetet gällande de finansiella rapporterna. 

Ekonom A berättar också att denne genomför förändringar när denne upptäcker felen. Ekonom A 
beskriver detta: 

“Oftast är det när man gör det som man ser. När man gör det löpande arbetet som i bokslutet att Oj 
då, det blev inte så bra. Det här hade vi kunnat göra på ett annat sätt och så får man ta tag i det 

nästa gång.” 

Ekonom B anser att kommunen ständigt arbetar med förändringar och tycker även att det är viktigt 
att ta till sig förändringarna. Det kommer nya lagar och rekommendationer från RKR som bör följas 
och ekonom B säger att det inte bara är ett område som förändras utan det påverkar hela 
redovisningsprocessen, vilket påverkar hela organisationen. Ekonom B berättar vidare att denne inte 
förstår sig på vissa av rekommendationsförändringarna som genomförs eftersom det ibland krävs 
flera månader för att förstå sig på den nya eller förändrade rekommendationen. Ekonom B berättar: 

“...man har en känsla att dom som jobbar på RKR är riktiga skolarbetare som sitter och ritar T-
konton.... och inte har en aning om hur det ser ut i verkligheten” 

Ekonom B berättar att de ständigt arbetar med att förbättra årsredovisningen och gör det utifrån de 
som ska läsa den. På så sätt arbetar de på ett annat sätt från år till år. Andra förändringar kommunen 
arbetar med är uppdateringar i kommunens ekonomisystem när det blir versionsbyten och att 
anpassa blanketter och modeller som underlättar det dagliga redovisningsarbetet. Ekonom B önskar 
ett program som underlättar bokslutsarbetet som bygger rapporter som årsredovisningen utformas 
efter. 

Ekonom C upplever att deras förändringar sker genom uppdateringar av programvaror som de 
använder vid sidan av redovisningssystemet samt med att förändra i redovisningen enligt nya eller 
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förändrade rekommendationer och lagstiftning. Överlag arbetar ekonom Cs kommun med att 
förenkla arbetsprocesserna inom hela organisationen när det gäller redovisning. Det kan enligt 
aktören handla om exempelvis en modul som underlättar den interna och externa 
fakturahanteringen. Under den senaste tiden har det genomförts en förändring där exempelvis all 
dokumentation och reglementen som hänförs till ekonomiavdelningen ska samlas på deras intranät. 
Ambitionen är att deras del av intranätet ska vara en aktiv plats där informationen ständigt är aktuell 
och att övriga inom organisationen ska kunna hämta information som hänför sig till ekonomiska 
frågor. 

Ekonom C efterlyser program som ska underlätta bokslutsarbetet eftersom de under de senaste tio 
åren använt sig av programmen word och excel kombinerat med aktuellt redovisningssystem vilket 
de även gör idag. Det som ekonom Cs kommun genomför är att ha bokslutsspecifikationer i pdf-
format vilket underlättar i granskningen och sparar fysiskt utrymme i arkivet. Ekonom C önskar 
även att tiden för periodiseringen förlängdes eftersom det skulle underlätta i slutskedet. Men det 
finns även andra rutinmässiga saker som kan förändras för att underlätta. Exempel på detta ger inte 
ekonom C.   

Ekonom D berättar att kommunen arbetar med att allt ska gå mycket fortare idag. Detta eftersom 
det är politikerna de arbetar för och de vill ha snabba besked på hur kommunen ligger till. Denne 
berättar att de använder sig av blanketter som underlättar arbetet med att ta fram dessa besked och 
som underlättar för dem som ska sammanställa materialet. Ekonom D menar också på att de hela 
tiden försöker förändra i årsredovisningen för att den ska vara lätt att läsa och tilltala mer. Ekonom 
D önskar även att det vore bra att kunna använda mer utav programmen som redan finns, till 
exempel programmet som finns för SCB statistiken genom att lägga in siffrorna där i god tid i 
förväg, men ekonom D menar på att tidsbristen gör det svårt. Ekonom D menar också på att som 
ekonom måste man följa med i utvecklingen och hänga med i de förändringar som sker för att hålla 
sig uppdaterad och kunna redovisa på ett rättvisande sätt.   

4.3.2 Ekonomichefer 
Ekonomichef A har uppfattningen att organisatoriska förändringar sker genom att ändra i 
ansvarskoder och verksamhetskoder. Denne fortsätter att förklara förändringsprocessen som ett 
fortlöpande arbete som följer av versionsbyten på programvaror de använder samt påannonserade 
förändringar av lagar och rekommendationer. I själva bokslutsprocessen uttrycker ekonomichef A 
att:  

“ Vi är fast i excelträsket. I år har vi för första gången lagt upp bokslutsspecifikationena digitalt...” 

Vidare förklarar denne att förändringen släpper lagringsutrymme och ska göra det lättare att arbeta 
med i framtiden. Denna förändring utgår från kommunens miljösatsning som uthållig kommun med 
energispar. Ekonomichef A säger att ingen annan förändring skett sedan denne började som 
ekonomichef. Däremot menar denne att övergripande förändringar har skett under de senaste tio 
åren med själva layouten och innehållet, och den årsredovisning de har idag har vuxit fram under en 
längre tidsperiod. Förut var det enbart siffermaterial medan dagens årsredovisning innehåller mer 
beskrivande information. 

Ekonomichef B berättar att redovisningsarbetet sett likadant ut sedan 2000-talet. Den förändring 
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som dennes avdelning genomfört sedan dess är införandet av skannade fakturor. Idag pågår ett 
projekt med att övergå från de skannade fakturorna till e-fakturor vilket sedan ska övergå till e-
handel. Detta för att på sikt få bort det manuella arbetet med inmatning av siffror vilket enligt 
aktören är mer miljömedvetet och kostnadseffektivt. Ekonomichef B känner däremot påtryckningar 
från organisationen efter ett nytt ekonomisystem. Aktören anser dock själv att det nuvarande 
systemet som de haft sedan 1989 fungerar alldeles utmärkt. En annan anledning enligt aktören till 
att inget byte av system sker är att det är en krånglig och kostsam process som kräver insatser i form 
av upphandling, utbildning av alla användare och sedan att få alla involverade trygga. Ekonomichef 
B uttrycker detta: 

“ Många har jobbat jättelänge. Det är en jättetröskel. Man är trygg med det och kan det och sen 
ska man då klara en övergång till något nytt som kanske sen inte visar sig vara bättre, kanske 

dyrare, krångligare, sämre output och då blir man riktigt frustrerad.” 

Vidare påtalar aktören att några av dennes medarbetare idag har arbetsuppgifter som innebär att 
dessa personer måste använda sig av en annan kommunal organisations ekonomisystem vilket de 
upplever som svårt. Ekonomichef B förklarar detta med att förändringar kan vara jobbiga när dessa 
personer är vana vid deras egen organisations ekonomisystem.  

Överlag anser ekonomichef B att förändringar startar när någon uttrycker ett behov eller ett 
önskemål men även när de får idéer från övriga kommuner via efterforskningar eller konkreta tips. 
När det kommer till bokslutsarbetet har ekonomichef B varit med och stramat upp formerna för hur 
det inlämnade materialet från förvaltningarna ser ut. Ekonomichef B menar att förändringarna inte 
kommer plötsligt utan är en ständig pågående process som är rolig vilket är en förutsättning om man 
ska hänga med i förändringar och kunna utvecklas. 

Ekonomichef C menar att redovisningsarbetet har tre saker som utgör grunden i redovisningen. Det 
första är hur redovisningen ska se ut (kodplanen), det andra är vilka möjligheter det finns för att 
underlätta redovisningen som exempelvis kodsambandstabeller (vilka visar enhet och ansvar) samt 
det sista vilken är praxis. Utifrån dessa sker förändringar och enligt ekonomichef C har det skett 
stora förändringar där och det kommer fortsätta ske eftersom denne inte jobbat speciellt länge på sin 
tjänst och vill fortsätta utveckla. Ekonomichef C uttrycker detta genom att säga: 

“Det blir ju lätt så....suttit på samma tjänst väldigt, väldigt länge så tror jag att det blir väldigt lätt 
att göra som man alltid gjort tidigare. Människan är ju lat.” 

Vidare talar ekonomichef C om att förändringar inte hänger på en person utan att förändringar 
kräver att samtliga inom organisationen eller avdelningen deltar. Ekonomichef C uttrycker sig 
vidare: 

 “Förändring sker när man får in nya människor” 

Denne menar på att nya människor som kommer in i organisationen har ett annat sätt att se på saker 
och det är lättare för nya individer att ifrågasätta varför man gör på ett visst sätt. Därför kan en ny 
människa vara upphov till att en förändring sker till skillnad från en erfaren individ som har arbetat 
med samma sak i många år och känner sig trygg med det. Ett exempel på en förändring som 
ekonomichef C tar upp är hur de har förtydligat den strategiska planen. Den har genomarbetats för 
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att få en tydligare struktur och mål som tydligare kan kopplas till varje budgetområde.  

Ekonomichef D anser att förändringar kommer med nya och förändrade regelverk och 
effektiviseringar. Denne talar om att göra saker smidigare för att undkomma manuell 
handpåläggning i redovisningsarbetet. Detta förändringsarbete sker enligt ekonomichef D inte 
genom någon planerad strategi utan det är en kontinuerlig process som kräver att alla parter inom 
organisationen signalerar och ifrågasätter varför saker utförs som de gör. Ekonomichef D uttrycker 
det: 
 

“Det rullar på. Förändringar kommer när de kommer och informeras då.” 
 

En annan variabel som startar en förändring enligt ekonomichef D är revisorernas granskning och 
den kritik de ger. Men ändå menar aktören att de talar om att förändring behöver ske men att de inte 
hinner genomföra den innan nästa årsredovisning ska utformas vilket resulterar i att informationen 
ser likadan ut det efterföljande året. Grundmallen som används ligger kvar och kritiken kvarstår. 
Dessutom påpekar ekonomichef D att inga stora förändringar i bokslutsarbetet skett om man bortser 
från att layouten bytts ut. De förändringar som sker enligt lagkrav och revisorerna är inga stora 
praktiska förändringar eftersom uppställningar enligt aktören ser likadana ut. 

4.3.3 Övriga aktörer 
Det sakkunniga biträdet anser att ansvaret för redovisningen sitter hos den person som aktivt arbetar 
med det löpande redovisningsarbetet under året. I större kommuner innebär det att ekonomichef och 
redovisningsansvarige är olika personer medan dessa två roller utgår från samma person i mindre 
kommuner. Det innebär att det sakkunniga biträdet för en dialog om utvecklingsmöjligheter med 
den redovisningsansvarige. Detta för att det sakkunniga biträdet måste ligga i framkant och snabbt 
kunna signalera om vad som är på gång gällande nya rekommendationer och regelverk. Detta för att 
kommunerna ska kunna ha en implementeringstid där former för det nya sättet initieras vilket sedan 
resulterar i en norm. Enligt det sakkunniga biträdet har revisorerna haft stort inflytande på 
redovisningen genom att de gett ett uppslag med förändringsförslag som kommunerna tillämpat i 
redovisningen under de senaste 15 åren. 
 
Det som det sakkunniga biträdet vill förbättra i bokslutsprocessen bland kommunerna är att 
rapporteringen av nämnderna/förvaltningarna sker mer strukturerat genom exempelvis en ifyllbar 
blankett.  
 
Aktören från SKL anser att revisorerna har en roll i förändringsarbetet i kommunerna eftersom det 
är de som fångar upp vad som är på väg, gällande nya och förändrade lagar och rekommendationer, 
och påtalar det för kommunerna. Väljer sedan kommunerna att inte följa dessa kommer det 
sakkunniga biträdet med kritik där graden för kritiken stegrar i värde om samma kritik upprepar sig, 
vilket i slutändan resulterar i förändringar. Ett exempel som aktören från SKL tar upp är 
redovisningen för pensionsskulden. När den trädde i kraft var det få som följde den eftersom en del 
ska vara i redovisningen och en del utanför. Idag följer merparten den regeln. En förändring som 
aktören uppmärksammar är att tidsåtgången för bokslutsarbetet har minskat avsevärt. Förr tog det 
upp till sex månader innan bokslutet var klart och idag tar det cirka en månad för de flesta.  
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En förändring som aktören från SKL önskar är att årsredovisningens antal sidor minskade eftersom 
ingen, förutom politiker och studenter, orkar ta sig igenom den. En annan förändring som aktören 
från SKL önskar är att kommunerna arbetade mer aktivt med att effektivisera i redovisningen för att 
frisläppa resurser i form av personal med gymnasiekompetens. Detta för att kunna anställa 
högskole- eller universitetsutbildad personal som aktören från SKL tror tar tillvara mer på 
möjligheten att påverka normeringen, genom att exempelvis svara på de cirkulär som skickas ut. 

4.4 Individen 
Denna andra del avser att upplysa om de personliga/karaktäristiska faktorer som påverkar 
utformningen av årsredovisningen. 

4.4.1 Ekonomer 
Ekonom A anser sig själv vara en person som tycker om att arbeta med siffror och har den 
utgångspunkten att antingen stämmer det eller så stämmer det inte. Denne tycker även att alla på 
avdelningen är väldigt öppna och uttrycker sig: 

“Det är ingen som bara sitter inne på sitt rum” 

och menar på att de är duktiga på att fråga om hjälp och hjälpa andra då man inte själv förstår hur 
saker ska hanteras. Ekonom A är duktig på att ta till sig nya rekommendationer som kommer för att 
säkerställa att redovisningen sker enligt god redovisningssed.  

Ekonom B tycker också om att arbeta med siffror och är duktig på att läsa och ta till sig ny 
information som kommer. Denne menar på att de är bra på att följa RKRs rekommendationer och 
SKLs uttalanden och berättar att de suttit i nästan två månader med en rekommendation som varit 
svår att förstå för att försöka bestämma hur den ska behandlas. Denne ekonom anser sig själv som 
väldigt duktig på att kommunicera eftersom denne vid frågeställningar och funderingar konfronterar 
chefen om vad som ska göras. Ekonom B är väldigt strukturerad och ordningssam och innehar en 
viktig nyckelroll i redovisningsarbetet. Detta eftersom denne arbetar som centralekonom och är 
inblandad i det mesta av arbetet som sker på ekonomiavdelningen.  

Ekonom C ser sig själv som en väldigt noggrann person. Denne berättar att som ekonom är det bra 
att ha ett helhetsperspektiv och se helheten när det kommer upp frågor som är svåra att hantera. 
Denne tycker det är viktigt att inte bli för fokuserad på detaljer och uttrycker sig: 

“Ser man inte helheten så har man ett ganska stort problem” 

Denne menar också på att man bör lyfta blicken för att fundera hur man kan tänka nytt och förändra 
saker genom att göra saker bättre och kanske på ett annat sätt. Denne är även bra på att ta till sig 
rekommendationer och följa regelverket som finns. Ekonom C menar också på att det är viktigt att 
vara stöttande mot förvaltningarna och uttrycker sig:  

“Det är inte alltid det är så lätt, när man har kniven mot strupen när man har kort om tid är 
det inte lätt” 

och menar därpå att det är viktigt i dennes roll att agera som en konsult mot förvaltningarna för att 
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bidra med att hjälpa till med problem som uppkommer. Ekonom C menar också på att det är inget 
8-17 arbete denne har, utan är det ont om tid och saker som behöver göras sitter denne med 
arbetsuppgifterna tills de är klara.  

Ekonom D ser sig själv som en väldigt noggrann person med lång erfarenhet inom redovisning, som 
är duktig på att följa med i förändringar, läsa nya cirkulär och gå på de utbildningsdagar som SKL 
erbjuder under året. Denne uttrycker sig: 

“Det är A och O att gå på deras dagar, du måste följa med hela tiden”  

Ekonom D håller i mycket siffermaterial och ser sig själv som spindeln i nätet. Denne menar på att 
de även i den här kommunen sitter med arbetet tills det är klart och att man inte går hem om man 
har mycket att göra. Denne tycker även att det är väldigt roligt att arbeta med redovisning och trivs 
bra med sitt arbete.  

4.4.2 Ekonomichefer 
Ekonomichef A anser sig själv ha en slapp ledarstil. Denne tycker även att den har ett demokratiskt 
förhållningssätt mot sina medarbetare och tycker det är viktigt att vara närvarande. Denne påtalar 
vikten av att ha bra kontakt med sina medarbetare och tycker det är av stor vikt att ha 
återkommande medarbetarsamtal för att gå igenom de anställdas arbetsuppgifter och 
verksamhetsmål. Ekonomichef A beskriver sina medarbetare som mycket arbetssamma och 
noggranna, har mycket erfarenhet och är lösningsorienterade. Denne menar också på att de är lojala 
mot arbetsgivaren och duktiga på att ställa upp. Denne uttrycker sig: 

“Man prioriterar jobbet på bekostnad av privatlivet ibland kan jag tycka” 

Detta eftersom årsredovisningen tas fram under en kort och intensiv tidsperiod, det är mycket arbete 
som ska göras och det blir långa dagar. Där påtalar ekonomichef A även att denne tycker det är 
viktigt att medarbetarna är friska.  

Ekonomichef B tycker själv att denne har en avslappnad ledarstil och är väldigt ohierarkisk. Med 
detta menar denne att det är ett öppet klimat på avdelningen och fritt för medarbetarna att tycka till 
och lyfta fram idéer. På detta sätt tror ekonomichef B att medarbetarna utvecklas och berikas genom 
att de inte ska behöva känna att det är någon högst upp i toppen som ska bestämma allt. 
Ekonomichef B ser sina medarbetare som väldigt noggranna, kunniga och duktiga där de flesta av 
dem har lång erfarenhet av redovisningsarbete. Denne påtalar vikten av att kommunicera och menar 
på att det finns olika personligheter på avdelningen eftersom alla har olika bakgrunder. Vissa är 
väldigt drivande och vill föra in nytt medan andra ekonomer är på ett annat sätt. Ekonomichef B 
uttrycker sig: 

“Vissa individer är mer tystlåtna som inte kommunicerar så mycket men som ändå  
 jobbar flitigt inne på sitt rum” 

Denne menar på att det inte vore så dumt om dessa individer vore mer öppna för att kommunicera 
eftersom de kan ha många bra saker att tillföra men som inte alltid kommer upp. Vidare menar 
denne på att alla olika karaktärer på avdelningen tillför sina kunskaper på sitt eget sätt för att det i 
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slutändan ska bli en bra redovisning. 

Ekonomichef C berättar att denne inte har något behov av att tala om att denne är ekonomichef utan 
menar på att det viktiga på avdelningen är att det som produceras görs tillsammans. Om sina 
medarbetare tycker ekonomichef C att dessa är väldigt noggranna och vana att jobba under press 
och syftar främst på bokslutsarbetet då det är väldigt tight om tid. Denne menar på att medarbetarna 
är duktiga men uttrycker att:  

 “en individ som arbetar med redovisning egentligen ska ha en högre kompetens” 

och att många av medarbetarna på avdelningen har halkat in på ett bananskal. Vidare säger denne 
att utbildning krävs inom redovisningsområdet eftersom det är svåra saker som det arbetas med. 
Exempelvis komplexa affärs- och redovisningssystem och drift- och investeringsredovisning vilket 
kräver ett helikopterperspektiv, det vill säga att ha förmågan att lyfta blicken och inte enbart se till 
sina arbetsuppgifter. 

Ekonomichef D är enligt sig själv en demokratisk ledare som även är avspänd och avslappnad och 
uttrycker sig för att vara stöttande och bra på att lyssna. Denne tycker även att det är bra att 
medarbetare vågar komma och fråga om de har problem och att denne får förmedla sina kunskaper 
till de som är intresserade. Ekonomichef D ser sina medarbetare som ansvarstagande, flitiga och 
duktiga och menar på att de inte går hem för att de tycker dagen är slut, utan finns det saker att göra 
avslutas detta först. Denne anser även att det finns olika personligheter på avdelningen och att de 
flesta är utåtriktade och sociala. I och med det tycker ekonomichef D att det är ett öppet klimat och 
att alla utifrån känner sig välkomna. 

4.4.3 Övriga aktörer 
Det sakkunniga biträdet menar också på att de som arbetar med redovisning har mycket erfarenhet 
eftersom det är många som arbetat väldigt länge och som har varit med under resans gång när den 
kommunala redovisningen utvecklats. De flesta av dem kan rekommendationerna som finns och är 
vana att läsa nya förslag och propositioner som kommer. De har också byggt upp ett bra kontaktnät 
med revisorer och redovisningsansvariga på SKL. Det sakkunniga biträdet uttrycker sin syn på en 
generell ekonom: 

“Det är analytiska personer som arbetar med redovisning, sen måste man även vara självständig 
och ha en integritet för att undvika politisk bokföring” 

Även aktören från SKL tycker likadant och anser vidare att kommunerna borde försöka frisläppa 
resurser genom att förenkla i processerna och skapa tomrum för att på så sätt få in mer utbildad 
personal. Denne menar på att förr halkade man in på ett bananskal men nu har redovisningen blivit 
så komplex, och denne skulle gärna se att fler högskoleutbildade kom in på ekonomposterna. Detta 
eftersom dessa kan ta tillvara på de resurser som finns samtidigt som de är med och påverkar 
normeringen i större utsträckning. Denne har sin bild på en “typisk” ekonom som ansvarsfull och 
plikttrogen och uttrycker detta: 

“Jag skulle kunna låna ut pengar till vilken ekonom som helst och veta att jag får tillbaka dem” 
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4.5 Informationen 
Denna tredje och sista del avser att upplysa vilken information som aktörerna och deras angivna 
mottagare vill ha och i vilken utsträckning detta framkommer, samt informationens 
användningsområde och relevans.  

4.5.1 Ekonomer 
Ekonom A förklarar att det löpande bokföringsarbetet består av dagbokföring, leverantörsreskontra 
och bokföringsordrar. Själva bokföringen av en leverantörsfaktura beskriver denne sker enligt 
följande. När en faktura kommer hamnar den i receptionen där den ankomstregistreras, fakturan 
skickas sedan vidare till berörda konterare och attestanter vilka signerar fakturan. Dessa skickar 
fakturan vidare till ekonomiavdelningen där den registreras och sedan skickas iväg för betalning. 
Just nu håller ekonom As kommun på att genomföra skanning av leverantörsfakturorna och 
skillnaden blir där att sändningen mellan de olika verksamheterna istället sker digitalt. Detta system 
bidrar till att registreringen av fakturan sker ute i verksamheterna och inte på ekonomiavdelningen 
som innan.   

Själva bokslutsprocessen säger ekonom A startar med delårsrapporten i augusti eftersom det då 
genomförs en avstämning vilket sedan fortsätts med i december. I oktober, början av november görs 
bokslutsanvisningar som innehåller tidsanvisningar för inlämning av material till 
ekonomiavdelningen och när årsredovisningen ska fastställas. Vid årsskiftet anser ekonom A att det 
är mycket periodiseringar som genomförs. Efter att alla bokningar genomförts startar 
sammanställningen av de finansiella rapporterna. Detta kan enligt ekonom A ta tid eftersom vissa 
bolag lämnar in handlingar sent.  

I själva innehållet vill ekonom A se att siffrorna stämmer och att det löper en röd tråd genom hela 
dokumentet. Denne påtalade även vikten av att se att innehållet tillfredsställer politikerna och att det 
är begripligt för kommunmedborgarna. Ekonom A berättar att de tidigare år fått påtalat en del 
brister i årsredovisningen som den tidigare arbetstagaren inte gjort något åt förrän det kom en ny 
chef som tog tag i det. Ekonom A uppmärksammar därmed kritiken som revisorerna ger genom att 
först se vad kritiken avser. Sedan ser denne hur och om man kan göra något åt det. Men ambitionen 
är att inte få samma kritik flera år i rad. Ekonom A uttrycker detta:  

“Man vill inte få kommentarer på samma saker flera år i rad. Och man försöker   
 förbättra den kritik man fått till nästa år” 

Ett exempel som ekonom A genomfört är att ändra utseendet på de finansiella rapporterna enligt 
RKRs rekommendationer. När ekonom A ska förklara begreppen god redovisningssed och 
rättvisande bild säger denne: 

“Jag funderar inte på det egentligen. I år har jag inte haft tid och eftersom jag är ny litar 
jag på att ekonomichefen har koll på att vi följer det” 

Förklaringen som följer är att det är viktigt med en rättvisande bild, alltså att redovisningen 
stämmer och särskilt för kommuner. Detta eftersom kommunerna skickar in statistik som blir 
jämförande data mellan Sveriges kommuner. Vidare talar aktören att en internkontroll av 
redovisningen behövs eftersom det idag knappt existerar internkontroll när det gäller större arbeten. 
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Ekonom A berättar att de exempelvis inte periodiserat vissa investeringar på flera år och att de i år 
genomförde dessa i dialog med revisorerna. 

Själva informationen i årsredovisningen anser ekonom A ska innehålla den strategiska planens mål 
och riktlinjer som ett stöd för den röda tråden som ska genomsyra hela dokumentet. Och själva 
dokumentet ska vara till för politikerna som en slags uppföljning på om de uppfyllt kraven för det 
gångna året och om verksamheterna lyckats hålla den budgetram de blivit tilldelade. I övrigt är 
årsredovisningen enligt ekonom A till för kreditinstituten för att de ska se kommunens ekonomiska 
ställning. 

När Ekonom B berättar om redovisningsprocessen och bokslutsprocessen utförs den på samma sätt 
som ekonom A berättat. Det ekonom B utvecklar mer än ekonom A gällande bokslutsprocessen är 
att de ibland redovisar netto och ibland brutto. Ekonom B berättar likt ekonom A att det är ett stort 
arbete att periodisera intäkter och kostnader vid bokslutet. När det gäller redovisningsprocessen 
berättar ekonom B att dennes kommun inte använder sig av kommunbas kontoplan utan de har 
utvecklat en egen som är mer lik den privata sektorns kontoplan.  
 
Enligt ekonom B ska årsredovisningen innehålla allt som rekommendationerna vill att den ska 
innehålla vilket också är vad begreppet god redovisningssed säger. Begreppet rättvisande bild tolkar 
ekonom B som hur denne tolkar lagar och rekommendationer. Ekonom B ger ett exempel där 
kommunen fått kritik för att ha gjort felaktiga avsättningar vilket gör att man fört en dialog med 
revisorerna. Denna dialog anser ekonom B är bra då denne tar tillvara på tillfällena som 
utbildningstillfällen för att kunna säkerställa att ingen kritik om detta ämne kommer nästkommande 
år. Samtidigt berättar ekonom B att de ibland bortser från kritiken men att förändringar sker om 
kritiken fortsätter år efter år. Ekonom B uttrycker detta: 
 

“...om det är någonting som fortsätter flera år, då rättar vi till nästa år...”  

Ekonom B anser också att årsredovisningen inte enbart är till för kommunen utan även för de 
utifrån som ska läsa den som exempelvis politiker, föräldrar till barn i skolan och anhöriga till äldre 
kommunmedborgare som nyttjar omsorgen. Detta betyder enligt ekonom B att innehållet måste 
beskrivas på ett enkelt sätt så att alla kan läsa och förstå. Ekonom B tycker också att 
årsredovisningen är för omfattande helst när det gäller förvaltningsberättelsen som informerar om 
samma sak flera gånger fast på olika sätt.   

Ekonom C beskriver bokslutsprocessen och redovisningsprocessen precis som ekonomerna innan. 
Själva bokningen sker enligt ekonom C precis som ekonom A och B berättat tidigare när konteraren 
och attestanten godkänt betalningen. Däremot fyller ekonom C på med följande:  

“När de tryckt på knappen “betala” så går bokföringsfilen direkt till redovisningssystemet och 
betalningsposten går in i leverantörsreskontran och då betalas den på förfallodagen” 

Om bokslutsprocessen säger ekonom C att tidsplanen är snäv eftersom de genomför en tidsplan år 
ett för år två. I denna tidsplan finns alla ekonomiska aktiviteter som exempelvis månadsbokslut och 
rapporter planerade, och när den väl är fastställd av politikerna ska den följas. Eftersom bokslutet är 
klart i början på februari berättar ekonom C att de inte hinner producera en helt klar årsredovisning 
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till budgetberedningen. Därför gör de något de kallar bokslutspärm där all information är med men 
inte i den utformning som slutdokumentet årsredovisningen.  

Innehållet ska enligt ekonom C uppfylla de lagkrav som finns samt att årsredovisningen innehåller 
begränsade väsentligheter som skett under året men även att dessa väsentligheter ska ha vettiga och 
bra analyser. Det som ekonom C anser att de försöker göra är att bortse från förkortningar samt 
skriva på ett språk som alla förstår. God redovisningssed och rättvisande bild är enligt ekonom C att 
följa den praxis som finns så långt som möjligt. Ekonom C berättar att de i vissa fall avviker från 
praxis för att de inte tycker att praxis går att följa. En sådan avvikelse är redovisningen av 
ackumulerade avskrivningar och ackumulerade anskaffningsvärden eftersom avdelningen anser att 
det är praktiskt omöjligt att veta vad vissa fastigheter från sekelskiftet införskaffades för då 
dokumentationen är borta. Ekonom C menar dock att detta är riktigt eftersom de informerar om 
denna avvikelse i årsredovisningen.  

Överlag tycker ekonom C att revisionsrapporten och den kritik som framkommer är viktig för 
redovisningen. Ekonom C berättar att kritiken tas upp till diskussion i deras ekonomgrupp för att de 
ska kunna ge en förklaring till lekmannarevisorerna (de som anlitat det sakkunniga biträdet för 
dennes experthjälp inom området) om avsikten med avvikelserna. Ekonom C berättar vidare att de 
inte alltid håller med om kritiken och väljer då att bokföra på det sätt de tycker är riktigt, men 
ekonom C anser dock att de anpassar sig efter kritiken för det mesta. En regel som ekonom C 
känner att de följer men att de inte borde följa, är rekommendationen om pensionsskulden. Ekonom 
C uttrycker detta: 

“...det är ju helt galet att lägga hela den gamla skulden utanför balansräkningen. Vi har 
valt att inte lyfta in den så vi följer ju lagen fast vi tycker det är helt galet.” 

Ekonom C talar även om vikten av att redovisa på ett riktigt sätt eftersom kommunerna överlag 
jämför sig mellan varandra. Det blir en skev bild ifall redovisningen inte sker på ett riktigt sätt. 
Annars tycker ekonom C att årsredovisningen ska innehålla de finansiella rapporterna för 
kreditinstitutens skull och väsentlig information för politikerna när de är ambassadörer för 
kommunen. Överlag ska årsredovisningen innehålla så pass mycket information om kommunen så 
att dokumentet kan ses som ett informations- och uppslagsdokument. 

Ekonom D har precis samma svar som ekonom A och B när det gäller redovisnings- och 
bokslutsprocessen. Men ekonom D menar att: 

 “så fort fakturan är konterad, då kommer den in i redovisningen fast den inte är 
betald eller frisläppt, så kan du ändå få in den i bokföringen” 

Vidare tar ekonom D upp vikten av att grunden i bokföringen blir rätt. Denne menar att konteraren 
måste vara medveten om vad för kostnad denne bokför annars faller allting. Ekonom D berättar att 
oklarheter när det gäller hur något ska redovisas först konfronteras med ekonomichefen men är det 
mer komplicerat kontaktas revisorn. Ett exempel som ekonom D tar upp är när kommunen skulle 
redovisa ett försäkringsutfall. För att säkerställa att allt är med i årsredovisningen används 
föregående års dokument som checklista berättar ekonom D. Denne berättar också om den höga 
arbetsbelastningen med periodiseringar vid bokslutet som övriga ekonomer nämnt. Ekonom D 
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tycker dock att bokslutsarbetet skulle kunna vara färdigt mycket tidigare då ett privat företag med 
liknande storlek som kommunen kan vara klar vid samma tidpunkt som kommunens deadline för 
periodisering går ut. Denna periodisering är även det ekonom D ser som god redovisningssed och 
rättvisande bild. När det gäller tidsplanen anser ekonom D att det är bristande rutiner som gör att 
tidsåtgången för bokslutsarbetet är för lång. 

Ekonom D anser att det viktigaste i redovisningen är att siffrorna är rätt, sedan att det ska vara 
lättläst samt att det ska skrivas om ämnen som är intressanta för kommunmedborgarna. Det innebär 
att ämnen av personalaktivitetetskaraktär som utbildning och arbetsåtgång känns oväsentligt. 
Ekonom D anser också att siffrorna ska vara rätta eftersom kommunerna överlämnar statistik till 
SCB för att de i sin tur ska kunna göra olika jämförbara nyckeltal kommuner emellan.  

Vidare tycker ekonom D att årsredovisningen ska innehålla mycket bilder för att den då tilltalar mer 
och är mer rolig och lättläst. Ekonom D tycker även att de sakkunnigas rapporter är väldigt viktiga 
för att de tar upp felaktigheter och brister som kan förekomma i årsredovisningen. Dessutom tycker 
ekonom D att om ändringen sker på en gång blir det lätt att lämna riktiga siffror men ändras det inte 
på en gång hänger det kvar. Denne tycker även att det sakkunniga biträdet är bra att ha som stöd när 
politikerna vill redovisa på ett felaktigt sätt. Då kommer de med information om regelverk och 
rekommendationer. Däremot anser ekonom D att revisorerna alltid påpekar saker även om det inte 
är någon avvikelse från praxis. Enligt denne har kritiken som framkommit under de senaste åren 
handlat om att fullmäktige inte gett något konkret mål för verksamheten att arbeta mot vilket 
resulterat i att verksamheterna arbetat åt olika håll. Ekonom D talar även om hur revisorerna vid 
granskning vill flytta på någon rad som exempelvis jämförelsestörande poster. Detta går inte 
eftersom kommunstyrelsen redan fastställt utformningen av dokumentet vilket innebär att ingenting 
får förändras till kommunfullmäktige.  

Ekonom D anser också att innehållet ska vara riktigt eftersom årsredovisningen i slutändan är till 
för kommunmedborgarna. Att deras intresse för dokumentet är svalt beror på att dokumentet inte 
har samma nyhetsvärde som populärtidskrifter.  

4.5.2 Ekonomichefer 
Ekonomichef A anser att årsredovisningen är ett levande dokument som visar hur verksamheten 
styrs med budgetutfall och uppföljningar. Denne menar också att årsredovisningen ska vara ett 
aktuellt dokument med innehåll om det gångna året och vilka framtidsutsikter som finns. Vidare 
talar ekonomichef A om att denne tycker att årsredovisningen ska ha ett enkelt språk vilket gör det 
begripligt för kommunmedborgarna.  Däremot anser ekonomichef A att årsredovisningen är till för 
politikerna. Ekonomichef A anser dock att årsredovisningen är för tjock vilket gör att det enbart är 
de som är mycket intresserade som orkar ta sig igenom dokumentet. En skillnad från övriga 
kommuner är enligt ekonomichef A att det är kommunchefen som håller i förvaltningsberättelsen.  

När vi ställer frågan hur ekonomichef A skulle förklara begreppen god redovisningssed och 
rättvisande bild svarar denne: 

 “Det är desamma som RKRs uppfattning” 

Några avvikelser från god redovisningssed som ekonomichef A gör medvetet är att inte följa 
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rekommendationer avseende ackumulerade avskrivningar samt att alla leasingavtal inte tas upp i 
balansräkningen då de bokför dessa som operationella. Ekonomichef As förklaring till det 
sistnämnda är att mängden finansiella leasingavtal är i för liten omfattning till vad den skulle ha 
påverkat. Ekonomichef A säger att de inte får någon nämnvärt större kritik men fortsätter berätta 
om en till avvikelse från god redovisningssed som det sakkunniga biträdet funnit. Denna avvikelse 
handlade om en bokföring av omställningskostnader för omsättning samt utbildning av personal 
vilka de kostnadsfört. Ekonomichef A berättar att de hade en dialog med det sakkunniga biträdet om 
detta men ändå valde att göra på detta sätt eftersom de ansåg att det var ett lågt belopp med tanke på 
balansomslutningen (total summa på 9,5 miljoner kronor). 

Ekonomichef B anser att de fel som uppkommer i redovisningen ofta har med kontoplanen att göra. 
Ekonomichef uttrycker sedan: 

“Skit in blir skit ut”  

Denne påtalar sedan om vikten av att redovisa riktigt eftersom de överlämnar statistik till SCB som 
sedan blir jämförelsetal mellan kommunerna. Vidare vill ekonomichef B se att årsredovisningens 
innehåll har korrekta uppgifter, bra svenska och att innehållet följer god redovisningssed och 
rättvisande bild samt att man tydligt informerar om vad man avviker från. Ändå talar ekonomichef 
B om att deras årsredovisning säkerligen innehåller fel men att det inte går att ha allting rätt. 
Ekonomichef B säger: 

“Vi måste göra vårt allra bästa för att det ska vara korrekt.” 

Begreppet god redovisningssed förklarar ekonomichef B som att redovisa enligt gällande 
lagstiftning och rekommendationer. Vidare förklarar denne rättvisande bild som att man redovisar 
enligt god redovisningssed och inte undanhåller information och uttrycker sig så att informationen 
blir missvisande. 

Ekonomichef B anser att det sakkunniga biträdet är en viktig funktion som lämnar efter sig ett 
viktigt dokument, det vill säga revisionsrapporten vilken hjälper kommunerna i själva 
förändringsarbetet. Däremot anser ekonomichef B att det sakkunniga biträdet inte alltid ger 
konstruktiv kritik utan mer vill ha något att påpeka. Ett exempel är hur målen i verksamheterna 
uppfylls som kommunen, enligt ekonomichef B, har jobbat mycket med. Ekonomichef B berättar 
vidare att förr hade de enligt det sakkunniga biträdet för lite mål och nu har de för mycket mål. 
Detta gör, som ekonomichef B ser det, att det är viktigt att ta en diskussion om vad det sakkunniga 
biträdet egentligen vill och ta beslut om förändring ska ske enligt kritiken eller om man ska lämna 
det till handlingarna.  

Ekonomichef B anser att referensgruppen på RKR ibland gör nya eller förändrade 
rekommendationer som egentligen inte är av intresse. Ett exempel som ekonomichef B tar upp är 
pensionsskulden där kommunerna tvingas köpa in upplysningar som egentligen inte är av värde för 
läsaren av årsredovisningen, vilka enligt ekonomichef B är kreditgivare, media och allmänheten. 
Detta gör att den måste innehålla finansiella rapporter samt en helhetssyn på verksamheten. 
Samtidigt talar denne om att årsredovisningen är ett viktigt dokument som beslutsunderlag för 
politikerna. Ekonomichef B önskar att de hade tid att göra en populärversion av årsredovisningen 
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som rent konkret berättar hur saker är utan massa onödig information.  

Ekonomichef C anser att informationen i årsredovisningen ska vara rättvisande, belysa risker som 
finns och att analysen av årets resultat är tydlig. Det ska även finnas en tydlig redovisning av både 
drift- och investeringsredovisningen genom att den ska spegla utfallet mot budgetavvikelser och att 
det ska finnas kommentarer runt omkring det. Ekonomichef C förklarar begreppet god 
redovisningssed som hur de flesta inom sektorn redovisar med utgångspunkten att man först följer 
RKRs rekommendationer och praxis och sedan tittar på hur andra gör. Denne menar även på att 
man ska försöka ha så lite avvikelser från god redovisningssed som möjligt och i fall man avviker 
ska man informera om det i årsredovisningens kapitel om redovisningsprinciper. Om begreppet 
rättvisande bild är periodiseringar det första ekonomichef C tänker på och uttrycker: 

“Kostnader och intäkter ska hänföras till den period där de hör hemma” 

Denne menar på att det är matchningsprincipen de följer det vill säga att kostnader och intäkter 
hamnar på rätt år. Denne berättar vidare att det är viktigt att redovisningen styrs på rätt sätt och 
uttrycker detta: 

“Skit in, skit ut” 

Med detta menar ekonomichef C att det är viktigt att kvalitén på konteringen håller en hög nivå för 
att säkerställa att fel inte uppkommer. Ekonomichef C berättar att de har en bra dialog med 
revisorerna och att de har sett till att de varit och granskat bokslutet innan kommunstyrelsen har 
fastställt det. Detta för att kolla upp eventuella fel och hinna ändra på det, för att slippa få det 
skrivet i revisionsrapporten. Denne menar också på att ingen som arbetar på en ekonomiavdelning 
vill göra ett bokslut som inte stämmer mot räkenskaperna och god redovisningssed och tycker 
därmed att revisorerna har en lagreglerad roll att visa på förbättringsmöjligheter och fel som kan 
uppkomma i årsredovisningen.  

Ekonomichef D anser likt ekonomichef B att själva redovisningen sker ute hos respektive konterare 
som sedan styrs av ekonomgruppen vilka är de personerna som sköter styrningen av redovisningen. 
Vidare uttrycker ekonomichef D att redovisningen blir vad den blir och uttrycker följande: 

“Skit in, skit ut 

Ekonomichef D utvecklar det och säger att det handlar om att säkerställa grunden i redovisningen 
om den ska bli helt korrekt. Vidare förklarar ekonomichef D att: 

“inget kan vara 100 procent rätt” 
 

Detta förklarar denne med att informationen i redovisningen ska vara en balansgång mellan lagkrav 
och förväntningar av dokumentet. Detta eftersom den ska vara begriplig för politikerna. Vidare talar 
ekonomichefen om vikten av att redovisningen är korrekt, att den följer regelverket och att årets 
händelser speglar verkligheten (periodiseringar). Ekonomichef D säger samtidigt att det handlar om 
att göra en rimlighetsbedömning eftersom det inte finns de resurserna för att säkerställa att varje 
verifikat är 100 procent riktigt. Vidare förklarar ekonomichef D att det känns främmande att utföra 
felaktigheter med avsikt att dölja då de ändå måste ta fram det året efter. Denne påtalar också att 
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innehållet bör vara enkelt och begripligt eftersom det i huvudsak handlar om ett dokument som 
kommunstyrelsen lämnar över till politiken. Däremot ser inte ekonomichef D att det går att förenkla 
språket i årsredovisningen eftersom precisionen då elimineras. 

När denne tolkar begreppen god redovisningssed och rättvisande bild kommer förklaringar att god 
redovisningssed är det de gör oavsett hur de gör det. Denne förklarar vidare att god redovisningssed 
är att följa hur merparten av kommunerna i Sverige redovisar samt att ha koll på hur andra gör, 
eftersom det utvecklar god redovisningssed. Sedan tolkar ekonomichef D rättvisande bild som att 
redovisa intäkter och kostnader på det verksamhetsår det avser. Ekonomichef D förklarar den kritik 
som dennes kommun fått med att det är mest förbättringsförslag. Denne menar på att det 
sakkunniga biträdet måste ge något när de inte hittar någon allvarligare kritik. Dessa förslag 
diskuteras med berörda och sedan bestäms det om förslaget ska följas eller inte. Detta eftersom 
åsikterna som det sakkunniga biträdet ger inte alltid följer verksamhetens åsikter. Ekonomichef D 
menar att förslaget kan vara av den karaktär att informationen blir obegriplig för mottagaren.  

4.5.3 Övriga aktörer 
Det sakkunniga biträdet tycker att innehållet ska följa lagar och rekommendationer. Däremot anser 
denne att kommunerna bör lägga olika vikt på olika saker eftersom kommunerna har olika 
förutsättningar. Ett exempel som det sakkunniga biträdet tar upp är om en kommun har 
likviditetsbrist, då bör den kommunen uppmärksamma det mer i årsredovisningen. Vidare tycker 
det sakkunniga biträdet att årsredovisningen bör vara informativ och beskrivningarna bör ske på ett 
bra sätt men denne anser att informationen inte får bli för enkel utan den ska hålla ett visst krav. Det 
sakkunniga biträdet tolkar begreppet god redovisningssed med att följa lagar, rekommendationer, 
normer och praxis samt begreppet rättvisande bild med att ekonomisystemet, årsredovisningen och 
verifikaten stämmer överens och att det är 99 procent, men inte 100 procent rätt. Det sakkunniga 
biträdet tillägger att det även ska framgå en risk- och väsentlighetsanalys. 

När det sakkunniga biträdet gett sin bedömning har denne en dialog med ekonomiavdelningen för 
att trycka på att dessa ska göra förändringen i redovisningen. Vidare tycker det sakkunniga biträdet 
att det tillhör rollen som sakkunnigt biträde att följa med i förändringarna i lagar och 
rekommendationer för att sedan kunna flagga för dessa till kommunerna. Det sakkunniga biträdet 
önskar att verksamhetsberättelserna kunde utvecklas mer för att få en helhetsbild istället för de 
detaljerade beskrivningar de har idag. Arbetet med verksamhetsberättelserna behöver enligt det 
sakkunniga biträdet bli mer strukturerat och inrikta sig på den internkontroll som bedrivs. Det 
sakkunniga biträdet tycker att årsredovisningen är till för politikerna, forskare och SKL. Denne 
säger samtidigt att små kommuner har lite resurser, men följer årsredovisningen lagkraven och 
rekommendationerna är det bra och hinner de göra den trevlig är det ett plus i kanten.  

Aktören från SKL tycker att begreppen god redovisningssed och rättvisande bild är synonymer, att 
god redovisningssed är mer för förvaltningsberättelsen och rättvisande bild mer för den finansiella 
rapporten. Aktören från SKL tycker att årsredovisningen inte får vara för tjock. Denne menar att 
kommunerna borde släppa en populärversion på cirka 8 sidor som kommunmedborgarna får i sina 
brevlådor istället för dagens 100 sidor tjocka. Vidare tycker aktören från SKL att innehållet i 
årsredovisningen ska vara begripligt på ett pedagogiskt sätt samt att den ska ha ett 
helikopterperspektiv. Aktören från SKL säger även att den ska följer de lagar och 
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rekommendationer som finns och vara informativ. Vidare tycker aktören från SKL att 
årsredovisningen ska visa en så korrekt bild som möjligt av verksamheten ekonomiskt. När det 
gäller den kritik som kommunerna får tror aktören från SKL att kommunerna tar till sig den och 
genomför förändringar där det behövs. Denne tycker även att revisorerna har en viktig roll när det 
gäller granskningen av kommunernas verksamhet och menar på att revisorerna är de som fångar 
upp förändringar som kommer och påtalar detta för kommunerna.  

4.6 Avvikelser ur revisionsrapporter  
Samtliga årsredovisningar för kommunerna vi studerat blivit fastställda och kommunstyrelsen har 
fått ansvarsfrihet för det gångna året. Däremot har de fått kommentarer i revisionsrapporterna 
angående avvikelser från rekommendationer och lagar, samt att revisorerna gett förbättringsförslag 
till kommande årsredovisningar. 

I revisionsrapporterna för årsredovisningarna för de tre senaste åren har några olika avvikelser från 
god redovisningssed uppmärksammats. Dessa gällde bland annat avsaknad av beräkningsunderlag 
för avsättningar, upplysning om beloppsgräns för korttidsinventarier, avsaknad av specifikationer, 
felbokning av anläggningstillgång som omsättningstillgång (exploateringsmark) och att de inte 
redovisar finansiella leasingobjekt i balansräkningen. Även ackumulerade avskrivningar och 
anskaffningsvärden.  

Om man jämför kommunerna mellan varandra har avvikelsen angående exploateringsmark som 
redovisas som materiell anläggningstillgång skett i samtliga kommuner. I Älvsbyn och Piteå 
kommun har det skett två år i rad (2007 och 2008) medan det i Gällivare och Kiruna kommun 
endast skett under 2009. Piteå kommun har under alla tre år avvikit från RKRs rekommendationer 
13.1 om leasingavtal samt 11.1 om materiella anläggningstillgångar. Gällivare kommun har också 
avvikit från RKRs rekommendation 11.1 under 2007. Under alla tre år har Gällivare kommun 
redovisat löner enligt kontantprincipen vilket är ett avsteg från lagen om kommunal redovisning. 
Detta har även Älvsbyns kommun gjort under 2007 och 2008. Kiruna kommun har under två år i 
rad (2008 och 2009) haft avsaknad av beräkningsunderlag för aktualiseringsgraden i enlighet med 
RKR 17.1 om avsättningar. De har även under 2007 och 2008 haft avsaknad av verksamhetsmål i 
enlighet med lagen om kommunal redovisning som kommunfullmäktige beslutat om. Piteå har 
under 2007 och Älvsbyn under 2008 gjort avskrivningar enligt SKLs rekommendationer vilka ej är 
normgivande. 

Avvikelser som återkommit flera år i rad visar på ett institutionellt beteende kopplat till den 
kognitiva pelaren, det vill säga att de gör som de alltid har gjort. Detta sammanfattas i nedanstående 
figur. 
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  2007 2008 2009   2007 2008 2009 
Kiruna Beräkning av 

avsättningar enligt 
RKR saknas 

Aktualiseringsgraden 
för 
beräkningsunderlaget 
saknas enlighet med 
RKR 17.1 gällande 
noten för avsättningar 

Aktualiseringsgraden för 
beräkningsunderlaget 
saknas enlighet med 
RKR 17.1 gällande 
noten för avsättningar 

Gällivare Redovisar löner o 
löneförmåner enligt 
kontantprincipen. 
Avsteg från KRL 2:3 

Redovisar löner o 
löneförmåner enligt 
kontantprincipen. 
Avsteg från KRL 2:3 

Redovisar löner o 
löneförmåner enligt 
kontantprincipen. 
Avsteg från KRL 2:3 

  

Avsaknad av 
verksamhetsmål 
beslutade av 
fullmäktige saknas 
enligt KRL  

Avsaknad av 
verksamhetsmål 
beslutade av 
fullmäktige saknas 
enligt KRL  

Exploateringsmark 
redovisas som 
anläggningstillgång, 
avviker från KRL 6.7 

  

Avviker från RKRs 
rek 11 materiella 
tillgångar  

 Exploateringsmark 
redovisas som 
anläggningstillgång, 
avviker från KRL 

  

  Information om 
behandling av drift och 
investering ges inte i 
enligt KRL § 6 

Uppsägningsbara 
operationella 
leasingavtal saknas 
enligt RKR 13.1   

RKRs rek 10 
avsättning.  

Upplysningar om 
beloppsgräns angående 
korttidsinventarier  

  

  Specifikationer om 
finansiella 
anläggningstillgångar 
saknas 

Information saknas i 
förvaltningsberättelsen 
enligt RKR 8.2 

  

KRLs rek särskild 
avtalspension, 
visstidspension   

  

  
 

    

Krav på 
dokumentation av 
redovisningssystemet 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
34 

 

 

  2007 2008 2009   2007 2008 2009 
Älvsbyn Exploateringsmark 

redovisas som 
anläggningstillgång, 
avviker från KRL 

Exploateringsmark 
redovisas som 
anläggningstillgång, 
avviker från KRL 

Bör se över vad som 
bokföringsmässigt är drift 
respektive investering 

Piteå Avviker från RKRs rek 
13.1 leasingavtal 

Avviker från RKRs rek 
13.1 leasingavtal. 

Avviker från RKRs 
rek 13.1 leasingavtal.  

  Projekt har 
genomförts och 
färdigställts trots att 
det inte funnits 
budget för dessa. 
Saknar varför dessa 
genomförts 

Bör se över vad som 
bokföringsmässigt 
ska behandlas som 
drift respektive 
investering 

Avviker från RKRs rek 10.1 
angående avsättningar för 
omstruktureringskostnader.  

  Avviker från RKRs rek 
11.1 materiella 
anläggningstillgångar 

Avviker från RKRs rek 
11.1 materiella 
anläggningstillgångar 

Avviker från RKRs 
rek 11.1 materiella 
anläggningstillgångar 

  Redovisar löner o 
löneförmåner enligt 
kontantprincipen. 
Avsteg från KRL 
2:3 

Redovisar löner o 
löneförmåner enligt 
kontantprincipen. 
Avsteg från KRL 2:3 

   Exploateringsmark 
redovisas som materiell 
anläggningstillgång, 
avviker från KRL 

Exploateringsmark 
redovisas som materiell 
anläggningstillgång, 
avviker från KRL 

Ej balansgill kostnad 
och interimsskuld 
bokats, ej förenligt 
med GRS 

    Avviker från RKRs 
rek 7.1. 
Marknadsvärde och 
bokfört värde för 
placeringar 

   Avsteg från 
huvudprincipen enl 
KRL 6:7, LVP 
värdering 

  

    Felklassificering av 
extraordinära poster. 
Avskrivningar enligt 
SKLs rek ej 
normgivande 

    Avskrivningar enligt 
SKLs rek ej 
normgivande  

  

Figur 5: Avvikelser ur revisionsrapporterna 
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4.7 Sammanfattning 
Nedanstående figur sammanfattar de enskilda aktörernas syner på de olika blocken. 
Klassificeringen av individen enligt Jungs typologi är gjort tillsammans med våra observationer 
under intervjutillfällena.  
 

 Organisationen Individen Informationen 

Ekonom A I en förändringsprocess 
pga. återkommande avvikelser 
Ändrat i Kontoplanen. 
God redovisningssed och 
Rättvisande bild. 
Sakkunnigt biträde 

Introvert 
Sinnesförnimmelse 
Bedömande 
Kännande 

Röd tråd 
Tillfredsställande 
Begriplig 
Rättvisande 
Tillförlitlig 
Jämförbar 
Verifierbar 

Ekonom B I en ständig förändringsprocess 
Lagar och rekommendationer från RKR. 
Uppdateringar av system. 

Extrovert 
Sinnesförnimmelse 
Bedömande 
Kännande 

Rättvisande 
Tillgänglig 
Begripligt 
Användbar 

Ekonom C Uppdatering av system. 
Lagar och rekommendationer från RKR 
Interna reglementen 
Förändringar i förenkling av bokslutsarbetet 

Extrovert 
Sinnesförnimmelse 
Bedömande 
Kännande 

Rättvisande 
Väsentligt 
Objektiv 
Tillförlitligt 
Jämförbar 
Användbar 
Trovärdig 

Ekonom D Effektivisera redovisningsarbetet och 
bokslutsarbetet. 
Förändring av layout. 
Uppmärksamma på förändringar 

Extrovert 
Sinnesförnimmelse 
Bedömande 
Kännande 

Rättvisande 
Tillförlitlig 
Trovärdig 
Verifierbar 
Aktuell 
Begriplig 
Jämförbar 
Objektiv 
Relevant 

Ek.Chef A Ständiga organisatoriska förändringar. 
Uppdateringar av system. 
Lagar och Rekommendationer 

Introvert 
Sinnesförnimmelse 
Bedömande 
Tänkande 

Aktuell 
Begriplig 

Ek.Chef B Effektiviseringsförändringar. 
Krångligt med systembyte. 
Förändringar startar om någon signalerar 
eller via omvärldsanalyser. 
Förändringar med nya medarbetare. 

Extrovert 
Sinnesförnimmelse 
Bedömande 
Tänkande 

Tillförlitligt 
Rättvisande 
Begriplig 
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Ek.Chef C Förändringar via kodplan, effektiviseringar 
och praxis. 
Förändringar med nya medarbetare men 
kräver att alla är med på dessa. 

Extrovert 
Intuitiv 
Perceptionell 
Tänkande 

Rättvisande 
Tillförlitligt 
Verifierbar 
Relevant 

Ek.Chef D Regelverk. 
Effektiviseringar. 
Grundmall 
Lagkrav 

Extrovert 
Intuitiv 
Perceptionell 
Tänkande 

Relevant 
Rättvisande 
Verifierbar 
Begripligt 
Jämförbar 

Figur 6: Sammanfattning av aktörernas syn på de olika blocken.  

Utifrån ovanstående tabell följer en sammanfattning av empirin nedan som beskriver faktorer som 
påverkar arbetsprocessen med att ta fram en årsredovisning. 

 

 

Figur 7: Faktorer som påverkar processen av årsredovisningens framställning 

Organisationscirkeln visar faktorerna som påverkar institutionaliseringen samt 
institutionaliseringsprocessen. I denna cirkel finner man organisationens regelverk, externa 
regelverk samt kognitiva aspekter som påverkar hur individerna i organisationen agerar. Cirkel 
nummer två beskriver vilka personliga egenskaper som finns samt hur dessa påverkar individens 
sätt att tillgodogöra sig information och kunskap. Den beskriver även hur villig individen är att ta in 
informationen den ställs inför och på vilket sätt individen tolkar den. I den tredje cirkeln om 
informationen beskrivs faktorer i informationen, dess egenskaper och vikten av informationen. 
Organisation- och individcirkelns faktorer påverkar hur innehållet i informationen blir och det leder 
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även till hur redovisnings- och bokslutsprocessen utfall utformas. Detta kan i sin tur leda till att 
informationen inte är helt korrekt och förklarar därmed studiens syfte med att ta reda på varför 
kommunala årsredovisningar är orena.  
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5. TOLKNING 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet kopplat till referensramen som avslutningsvis 
mynnar ut till våra slutsatser.  

Vi analyserar materialet utifrån vår analysmodell som visas i figuren nedan. Vi kommer gå igenom 
de tre olika blocken Organisationen, Individen och Informationen där vi sammankopplar empirin 
mot referensramen. Vi kommer därmed ta reda på hur organisationen och individen påverkar 
informationen för att öka förståelsen för den problematik som finns inom den kommunala 
redovisningen. Aktörernas olika syn på de tre blocken kommer analyseras utifrån ett gemensamt 
resonemang. Detta mynnar sedan ut i en förklaring till varför kommunala årsredovisningar får kritik 
vilket är vårt huvudsakliga syfte.  

 

Figur 8: Analysmodell 

5.1 Organisationen 
Enligt den institutionella teorin finns det tre grundpelare vilka är den reglerande, den normativa och 
den kognitiva (Scott, 2001). Ekonomerna och ekonomicheferna berättar att de i redovisnings- och 
bokslutsprocessen använder sig av mycket manualer, mallar och rutinbeskrivningar vilka sprids ut i 
hela verksamheten för att förenkla hanteringen av redovisningen. Själva dokumentet 
årsredovisningen utfärdar kommunernas ekonomiavdelningar på uppdrag av kommunstyrelsen som 
sedan ska överlämna den till kommunfullmäktige som fastställer dokumentet. Detta visar på att den 
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kommunala organisationen är hierarkiskt uppbyggd. Själva redovisningsprocessen är styrd av 
rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning, lagen om kommunal 
redovisning, kommunallagen och interna regelverk som exempelvis kontoplanen, och tidsplanen för 
bokslutsprocessen. Detta visar på att den reglerande pelaren som innefattar regler, styrsystem och 
rutinbeskrivningar (Scott, 2001) bland kommunerna avseende redovisningen är stark.  
 
Den normativa pelaren visar på värderingar, auktoritetssystem, pliktskyldighet och uppgifter (Scott, 
2001). Bland aktörerna i kommunerna framgår det klart och tydligt att de har god kommunikation 
både internt och externt om hur och vad som ska utföras. Målen med bokslutet är tydliga och det är 
att bokslutet ska vara klart i tid oavsett om det innebär flera timmars frivillig övertid, snabb 
korrekturläsning samt att det inte blir 100 procent rätt. Organisationen har en tro på att utförarna av 
årsredovisningen kommer vara klara i tid eftersom de vet att de kommer lägga ner mycket tid för att 
fullfölja målet (Scott, 2001). Detta är en norm som både utföraren samt organisationen förväntar sig 
av producenterna av årsredovisningen vilket tyder på att den normativa pelaren är stark.  
 
Den tredje kognitiva pelaren innehåller saker som aktörerna tar för givna som handlingsmönster och 
identiteter (Scott, 2001). Det betyder att handlingar kan begränsas av organisationens 
förekommande normer (Brorström, 1997). Aktörerna i studien berättar att förändringar kommer 
med nya medarbetare eftersom dessa har ett nytt sätt att tänka och vågar ifrågasätta varför de gör 
som de gör. Aktörerna påtalar också hur de bortser från kritiken det sakkunniga biträdet ger till 
förmån för att göra som de alltid har gjort. Detta visar att individerna följer de rutiner som 
kommunerna har samtidigt som det visar på att individerna är styrda av det kognitiva (Scott, 2001). 
Detta visar på att den kognitiva pelaren också är stark. Detta i sin helhet betyder att kommunernas 
redovisnings- och bokslutsarbete är starkt institutionaliserat. Detta visas i nedanstående figur.  
 

 
Figur 9: Institutionaliseringsgrad   

 
En institution vilar på traditioner som gör organisationen stabil. Det gör även att förändringarna blir 
mer kontrollerade och får en motkraft av de redan etablerade institutionella pelarna. (Brorström, 
1997) Det finns tre olika faser när en institutionalisering sker. I den första fasen startar 
förändringsprocessen med en mindre grupp. I den andra fasen skapar gruppen rutiner och 
förhållningssätt vilka utvecklar normer, och i den sista fasen lär man upp den omgivande miljön. 
(Berger & Luckmann, 1967) Denna institutionaliseringsprocess sker både formellt och informellt 
(Brorström, 1987) En institutionaliseringsprocess som pågår bland kommunerna är förändring av 
fakturahantering. En av kommunerna håller på att införa skanning av fakturor som är tänkt att 
effektivisera det löpande arbetet. Detta förändringsarbete har redan ägt rum hos de övriga 
kommunerna, vilka håller på att införa e-fakturor istället. Denna förändring med bättre teknik 
medför att vanor och rutiner förändras (Zucker, 1987) vilket gör att den kognitiva ta-för-givet 
processen luckras upp och bildar en ny ta-för-givet process. Enligt Hedberg och Jönsson (1978) 
krävs det störningsmoment för att förändra beteendet hos individer eftersom omprogrammeringen 



 

 
40 

 

av det kognitiva tar tid. Eftersom redovisningen är standardiserad och etablerad står dessa regler 
emot förändringar som behöver ske (Hedberg & Jönsson, 1978) Detta visar på att en 
institutionalisering sker bland kommunerna i hög grad, men att denna institutionaliseringsprocess 
kommer ta tid.  
 
Samtliga aktörer tycker att kommentarerna som de sakkunniga biträdena ger är viktiga. Trots detta 
har samtliga kommuner diskussioner om de ska göra de föreslagna förändringarna som uppkommer 
med kritiken. När de inte genomför förändringar rättfärdigar de detta med att informera om 
avvikelserna i årsredovisningen. Denna information i årsredovisningen gör att kommunerna anser 
sig följa god redovisningssed. I en av kommunerna har två nya aktörer börjat arbeta vilket har 
resulterat i att den kommunen rättat till den kritik som uppkommit, och genomfört de föreslagna 
förändringarna som den föregående medarbetaren ignorerat. När den nuvarande befattningshavaren 
tillträdde tjänsten fick denne ingen upplärningsperiod utan fick själv lära sig och initiera ett nytt 
arbetssätt. Vilket visar på att individens egna förändringsbenägenhet också är av betydelse. När det 
gäller förändringsbenägenheten gällande kritiken bland erfarna redovisare handla det om hur stark 
deras tro på sitt redovisningssätt är (Gambling, 1987). Är redovisaren “strängt troende” innebär det 
att det krävs stora avvikelser för att en förändring ska genomföras (Gambling, 1987). Den nya 
medarbetaren som inte blev institutionaliserad av den föregående fick ingen chans att bygga upp 
organisationens vanor gällande redovisningen och fick därmed skapa sig egna rutiner. Detta gjorde 
att en institutionaliseringsprocess därmed genomfördes på den arbetsplatsen (Berger & Luckmann, 
1967). En annan institutionaliseringsprocess som pågår enligt det sakkunniga biträdet är att de 
försöker starta processen genom att ge förbättringsförslag innan rekommendationer och lagar 
förnyas eller tillkommer.  
 
Aktören från SKL berättar att de försöker underlätta institutionaliseringsprocessen gällande nya och 
förändrade lagar och rekommendationer med utskick av cirkulär som förklarar syftet med lagen och 
hur redovisningen ska byggas upp. Denne säger att de gärna vill ha kommentarer på dessa cirkulär 
för att fånga in kommunernas synpunkter och för att ge kommunerna en chans att påverka. Enligt 
aktören på SKL är många i kommunerna inte delaktiga i detta men processen pågår med att få in 
fler. Det är endast vissa av kommunerna som idag är delaktiga och där rutinerna för denna 
påverkansprocess redan är påbörjad. Detta visar på att ingången till tredje fasen i 
institutionaliseringsprocessen har startat (Berger & Luckmann, 1967).  

5.2 Individen 
Människorna som arbetar med redovisning har olika bakgrunder och personligheter och de har även 
olika sätt att söka och tolka information (Mellemvik, Monsen & Olson, 1988). Eftersom vi hört 
dessa personer berätta om hur de arbetar med redovisningsarbetet och hur de är som personer har vi 
kunnat kategorisera dem enligt Jungs typologi som sammanfattas i nedanstående figur. 
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 Extrovert Introvert Sinnesför- 
nimmelse Intuitiv 

Ekonomichef 3 1 2 2 
Ekonom 3 1 4 0 
 Bedömande Perceptionell Tänkande Kännande 
Ekonomichef 2 2 4 0 
Ekonom 4 0 0 4 

Figur 10: Ekonomichefer och ekonomer indelade i Jungs typologi av personligheter.  

Ekonomicheferna B, C och D samt ekonomerna B, C och D upplevde vi som väldigt extroverta 
eftersom de fritt och helt oförberett gav uttryck för sina tankar utan större eftertänksamhet. Enligt 
Jungs typologi innebär det att dessa personer är mer utåtriktade i sina personliga interaktioner med 
andra människor (Taggar & Parkinson, 2007). Ekonomichef A och ekonom A ser vi som introverta 
eftersom dessa ville tänka över svaren innan de svarade på frågorna. Dessa aktörer hade inte lika 
mycket utstrålning utan var mer dämpade. Detta betyder att de är mer inåt i sina personliga 
relationer med andra människor och att de exempelvis arbetar mer isolerat och att de tenderar att 
avbryta fikarasten för att gå och arbeta (Briggs, et al, 2006). Dock har personligheten inte så stor 
betydelse när det gäller att göra ett bra arbete. Den som sitter inne på sitt rum och arbetar kan göra 
ett lika bra arbete som den som är ute och frågar om hjälp och hjälper andra. Däremot skiljer det i 
hur personerna bearbetar och samlar information. Individuella skillnader mellan människors 
personligheter påverkar sättet att samla in, bearbeta och använda information i beslutsfattande 
(Macintosh, 1985) vilket då betyder att de har olika sätt att arbeta på men att de i slutändan ändå 
kan resultera i liknande resultat.  

Genom att lita på sin sinnesförnimmelse i beslutsfattande utgår man från basfakta och tar del av 
tidigare erfarenheter och kunskaper (Taggar & Parkinson, 2007). Ekonomicheferna A och B 
upplevde vi litade mer på sin sinnesförnimmelse eftersom de ville stå på en säker grund i 
beslutsfattande genom att göra saker utifrån sina tidigare kunskaper. Dessa har ett bra minne för 
detaljer, kan ge svar på tal och läser instruktioner (exempelvis rekommendationer) för hur arbetet 
ska utföras (Briggs, et al, 2006). Ekonomicheferna C och D var mer intuitiva eftersom de hade klara 
idéer och framtidsutsikter (Taggar & Parkinson, 2007). Det märktes på dessa eftersom de pratade 
mycket om nya idéer som de haft när de började på tjänsten och som de ville utveckla. Dessa 
personer tycker om att ha många bollar i luften, har ett helhetsperspektiv och idéer samt tycker att 
möjligheter är viktigare än detaljer (Briggs, et al, 2006). Samtliga ekonomer arbetade mer utifrån 
sina tidigare kunskaper inom ämnet och utgick från basfakta som lagar och rekommendationer för 
att fatta välgrundade beslut. Detta visar på att ekonomerna vill vara säkra på att de gör rätt vilket 
tyder på att de agerar efter sin sinnesförnimmelse.  

Den tredje kategorin i Jungs typologi innefattar om personerna är bedömande eller perceptionella 
(Taggar & Parkinson, 2007). Utifrån vår kartläggning av ekonomerna och ekonomicheferna kan vi 
se att ekonomicheferna A och B och samtliga ekonomer är bedömande. Detta visade sig genom att 
aktörerna gav ett strukturerat svar samtidigt som de ville komma med en kort slutsats innan de 
övergick till nästa fråga.  Det betyder att de är beslutsamma och tycker om att planera, strukturera, 
organisera och accepterar ett rutinmässigt arbete (Macintosh, 1985). Medan vi upplevde att 
ekonomicheferna C och D var mer perceptionella eftersom de var öppna och spontana i sina svar. 
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Det vill säga att dessa personer är flexibla, spontana, toleranta och anpassar sig efter det som dyker 
upp (Taggar & Parkinson, 2007).  

Samtliga ekonomichefer anser vi vara tänkande personer eftersom de ville ge en logisk förklaring 
till sitt resonemang genom att hålla diskussionen på en objektiv nivå. Dessa personer distanserar sig 
för att inte blanda ihop tankar och känslor (Taggar & Parkinson, 2007) och använder sig av orsak-
verkan samband för att förklara händelser och är väldigt uppgiftsorienterade. Dessa har därmed ett 
logiskt resonemang, ett objektivt och rättvist förhållningssätt samt ett rationellt beslutsfattande 
(Briggs, et al, 2006). När det gäller samtliga ekonomer anser vi de vara mer kännande personer som 
litar på sina individuella värderingar och sätter sig in i situationer för att skapa förståelse (Taggar & 
Parkinson, 2007) eftersom de ville beskriva saker som antingen rätt eller fel. I sitt beslutsfattande 
tar dessa personer hänsyn till människors önskningar och behov (Briggs, et al, 2006).  

Sammanfattningsvis har denna studie kommit fram till att en generell ekonom är en extrovert 
person som litar på sin sinnesförnimmelse samt är bedömande och kännande. I en annan studie av 
Shackleton (1980) om redovisarens personligheter är en generell redovisare en introvert person som 
litar på sin sinnesförnimmelse. Den är en bedömande och tänkande person vilket visar på att den 
enda skillnaden mellan vår studie och Shackletons (1980) studie är att ekonomen är extrovert och 
kännande. En generell ekonomichef är enligt vår studie en extrovert person som är tänkande. Om 
personen har en kännande eller tänkande personlighet samt om personen är bedömande eller har en 
perceptionell attityd går inte att fastställa eftersom ekonomicheferna hade personligheter som 
pekade åt båda hållen. Eftersom två av aktörerna genomförde ett personlighetstest och det visade 
sig att vi klassificerat dem rätt på tre av fyra typologier anser vi att vår bedömning av 
personligheterna är tillförlitlig.  

5.3 Informationen 
Artsberg (2005) säger att det är läsaren själv som ska tillgodogöra sig den kunskap som krävs för att 
förstå vad informationen i redovisningen betyder. Detta bekräftas av det sakkunniga biträdet som 
anser att det måste finns krav på vilken nivå den begripliga informationen ska vara på för att inte 
mista exaktheten i redovisningen. Även ekonomichef D påtalar om vikten att hålla informationen på 
en så pass hög nivå att inte precisionen försvinner.  

Grunden i redovisningen utförs av konterare i verksamheterna bland kommunerna. Det gör att 
redovisningskunskapen hos redovisningsutövarna varierar (McDonald, 1999). Ekonom A berättar 
att det uppstod mycket korrigeringar vid bokslutet eftersom det då upptäcktes konkreta 
redovisningsfel. Även ekonom C uppmärksammar detta och berättar att kommunen haft en 
grundläggande utbildning i redovisning för konterare ute i verksamheterna för att öka 
kunskapsnivån. Vidare berättar ekonomichef C att de genomfört förändringar i kontoplanen för att 
rätta till i redovisningen, och ekonomichef B säger att det är från kontoplanen de grundläggande 
felen uppstår. För att komma bort från den problematiken med varierande kunskapsnivåer och för 
att redovisningsutövarna ska redovisa på likartade sätt finns redovisningsstandarder (Artsberg, 
2005).  

Samtliga aktörer talar också om vikten av att följa lagar och rekommendationer samt hur 
normeringen förändras. Detta för att kunna ge tillförlitlig information och för att kunna jämföra sig 
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med övriga kommuner. En annan anledning till att standarderna finns är för att organisationerna ska 
kunna jämföra informationen mellan kommunerna men även mellan åren (Artsberg, 2005). 
Aktörerna i denna studie berättar att de genomför omvärldsanalyser för att se hur övriga kommuner 
gör men samtidigt för att se åt vilket håll normeringen går. Aktörerna säger att de följer lagar och 
rekommendationer eftersom de lämnar in material till SCB som sedan jämförs mellan 
kommunernas förutsättningar mellan åren och mellan varandra. 

Artsberg (2005) säger att informationen ska vara tillförlitlig krävs det att den inte innehåller 
felaktigheter samt att den mäts med tillförlitliga mätmetoder. Dessa mätmetoder är enligt aktörerna 
internkontrollen, lagstiftningen, rekommendationerna och jämförbarheten mellan kommunerna. Det 
sakkunniga biträdet är ett annat sätt att mäta tillförlitligheten. Detta eftersom det sakkunniga 
biträdet har till uppgift att signalera och informera om dessa standarder för redovisningsutövarna 
som ska ta del av dessa och använda informationen i redovisningsarbetet (Solomons, 1991). Det 
sakkunniga biträdet berättar själv att en rättvisande bild bekräftas av att ekonomisystemet, 
årsredovisningen och verifikationerna stämmer överens. Denna objektiva och verifierbara 
information säkerställer att upprättaren bortsett från egna intressen samtidigt som informationen 
inte blir ifrågasatt för att vara missvisande (Ijiri, 1983). Detta i sin tur gör att upprättarna inte kan 
ändra i informationen för att manipulera beslutsfattarna vilket visar på en neutral redovisning 
(Artsberg, 2005). Om redovisningsutövarna skulle ha kreativ redovisning skulle detta 
uppmärksammas via revisionsrapporterna där det sakkunniga biträdet rapporterar om avvikelser 
från god redovisningssed samt ger önskemål om ytterligare information.  

Enligt Solomons (1991) ska de redovisningsskyldiga rapportera på ett sätt som är felfritt och 
användbart till beslutsfattande och menar på att redovisningen ska vara neutral i sin utformning. För 
att försöka uppnå detta menar han att hänsyn måste tas till konsekvenser av redovisningsarbetet som 
kan inträffa. (Solomons, 1991) Detta innebär att om de inte redovisar på rätt sätt utifrån god 
redovisningssed får de kritik från revisorerna. Aktörerna menar på att de försöker uppnå neutralitet i 
och med att ta hänsyn till kritiken som de får, och berättar att de uppmärksammar och diskuterar 
kritiken och försöker förbättra den till nästa år. Däremot är det inte alltid som några åtgärder görs. 
Ekonom B berättar att de i vissa fall bortser från kritiken och inte gör någonting åt det förrän 
kritiken återkommer kontinuerligt följande år.  

När samtliga aktörer berättar hur deras boksluts- och redovisningsprocess fungerar framkommer det 
att fakturan går in i bokföringen när fakturan har betalats. Det vill säga när pengar byter ägare vilket 
visar på att kommunerna använder sig av kassabaserad redovisning (Guthrie, 1998). Vidare talar 
aktörerna om att det är ett högt tryck på periodiseringar vid årets slut. Detta bekräftar Guthries 
(1998) resonemang om att kommuner anser sig använda periodiserad redovisning men att de 
använder kassabaserad ända till års- och delårsrapporterna upprättas, och då fördelar de kostnaderna 
och intäkterna mellan år/period. Periodiserad redovisning har fått kritik för att inte ge rättvisande, 
tillförlitliga och neutrala mätningar eftersom det blir missallokeringar gällande användandet av 
resurser och för att den är mer öppen för kreativ redovisning till skillnad från kassabaserad 
redovisning som inte ger den möjligheten (Vinnari & Näsi, 2008).  

Enligt Artsberg (2005) blir redovisningens innehåll relevant när innehållet har en bedömning av 
nutid, dåtid och framtid som utgör en grund för beslutsfattande. Aktörerna i denna studie berättar att 
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årsredovisningen är ett historiskt dokument. De ska visa hur föregående år sett ut via de finansiella 
rapporterna och via verksamhets- samt förvaltningsberättelserna. När det kommer till nutid anser 
aktörerna att årsredovisningen ska vara färdigproducerad så fort som möjligt för att kunna vara ett 
aktuellt dokument som speglar organisationens nuvarande ekonomiska ställning.  

Årsredovisningen upprättas i huvudsak enligt aktörerna för kommunfullmäktiges ledamöter det vill 
säga för politikerna. Eftersom det är politikerna som styr den kommunala sektorn innebär det att 
redovisningen sker enligt ett beslutsfattarperspektiv (Coy, Fischer & Gordon, 2001). Detta 
perspektiv säger att redovisningsutövarna ska ge så mycket information som möjligt till mottagarna 
(Coy, Fischer & Gordon, 2001). Aktörerna berättar vidare att den informationen ska innehålla den 
strategiska planens mål och riktlinjer samt uppföljning av måluppfyllelsen för hela verksamheten. 
Dessutom för de enskilda förvaltningarna som politikerna tagit beslut om innan. Samtliga aktörer 
talar också om att årsredovisningen ska innehålla allt som lagarna och rekommendationerna säger 
och om dessa inte följs ska en förklaring till avvikelsen redogöras.  
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6. SLUTSATSER 
Här presenteras en klar och kortfattad sammanfattning av våra tolkningar.  

Syftet med studien var att öka förståelsen för problematiken som finns med den kommunala 
redovisningen och ta reda på varför kommunala årsredovisningar är orena. För att göra detta har vi 
identifierat hur aktörerna upplever redovisningen och konsekvenserna av detta. Vi har även 
identifierat den kritik som dessa fyra kommuner fått via aktörerna samt via respektive kommuns 
revisionsrapporter avseende årsredovisningen, samtidigt som vi fått svar på hur kritiken behandlats. 
Vi har identifierat faktorer som påverkar förändringsbenägenheten vilka består av både 
organisatoriska och personliga egenskaper. Nedan följer en kort sammanfattning till studiens 
slutsatser som har sitt ursprung från tolkningen ovan. 

Redovisningsarbetet inom kommunerna är starkt institutionaliserat vad gäller de reglerande, 
normativa och kognitiva pelarna. Detta eftersom kommunerna är starkt påverkade av de lagar och 
rekommendationer som finns, har starka värderingar på sig själv och utför processerna som de alltid 
har gjort. Kommunerna eftersträvar i första hand att följa de lagar och rekommendationer som finns 
samtidigt som de förväntas hålla den angivna tidsramen. De förändringar som genomförs handlar 
om att undanröja den kritik som revisorerna ställer via det sakkunniga biträdet. Men i vissa fall 
bortser kommunerna från kritiken och menar på att rekommendationen inte är tillämpbar på deras 
redovisning och väljer i vissa fall efter interna diskussioner att avvika från rekommendationer men 
även från lagstiftningen. 

Individen har en stor del i hur och vad som blir av inom redovisningen eftersom det är en stor del av 
bokföringen som sker ute i verksamheterna. Sammantaget ses en redovisningsekonom i 
kommunerna av sig själv, arbetsgivaren, det sakkunniga biträdet och aktören på SKL som en 
pålitlig person som ser till att saker bli utförda trots tidspress och mycket frivilligt övertidsarbete. 
De anses vara öppna mot övriga inom organisationen men samtidigt som ett organ för internkontroll 
vad gäller redovisningen. Resultatet från denna studie indikerar att den generella ekonomen är en 
extrovert person, som utgår från basfakta och tar del av det via sina tidigare kunskaper. Ekonomen 
har en fallenhet för planering, strukturering och organisering samtidigt som denne lever sig in i 
situationer för att skapa förståelse och på så sätt litar ekonomen på individuella värderingar och är 
relationsorienterad. 

Ekonomichefen som är den formella ledaren ansvarar för årsredovisningens utförande genom 
delegation från kommunstyrelsen och med det från den politiska ledningen. Informellt äger 
redovisningsekonomerna dokumentet och beslutar hur utformningen ska ske genom att själva välja i 
vilken grad de vill engagera sig och låter andra engagera sig. Ledarskapet från den formella ledaren 
ses mest i form av dennes agerande som bollplank samt den prägel som denne sätter på 
förvaltningsberättelsen. 

Varför är då kommunala årsredovisningar orena trots att individerna i organisationen anser sig vara 
högt förändringsbenägna? Förändringsbenägenheten som individerna i organisationen talar om 
handlar om systemförändringar och rekommendationsförändringar. Detta är förändringar som 
individerna är vana vid och har med i sin rutinbeskrivning samt i sitt kognitiva medvetande. 
Systemförändringar är något som ingår i arbetet eftersom det sker kontinuerligt. De förändringar 
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som revisorerna avser att få igenom tas upp till diskussion, men innan diskussionen startat har 
individerna ofta fått en uppfattning att det sakkunniga biträdet bara vill ha något att påpeka på. Om 
individerna skulle ändra på allt som tas upp blir årsredovisningen ett dokument på för många sidor 
med alldeles för mycket information.  

En annan förklaring kan vara att en stor del av grunden i redovisningen sker ute i verksamheterna 
och där varierar kunskapsnivån vilket resulterar i att grundbokföringen blir felaktig. Detta kan också 
förklaras av att redovisningssättet är djupt rotat och att det innebär drastiska förändringar som 
redovisningsekonomen måste trycka ut i organisationen. Dessa fel ska sedan redovisningsekonomen 
upptäcka under bokslutsarbetet, men har denna individ en stark tro på sin egen och andras 
kunskaper kan det leda till att redovisningsekonomen har svårt att genomföra en förändring. Denna 
tro bottnar i ekonomens personlighet vilket visar på att de litar på sin sinnesförnimmelse, det vill 
säga litar på sina tidigare erfarenheter och kunskaper. 

En tredje förklaring är att samma mall används mellan åren vilket gör att de förändringar som sker i 
lagar och rekommendationer glöms bort till nästkommande år när årsredovisningen ska upprättas. 
Eftersom kommunerna har ett beslutsfattarperspektiv ingår det redan för mycket information vilket 
kan resultera i att förändringarna glöms bort. Detta beror på att mallen tillhör den reglerande pelaren 
som är starkt institutionaliserad i organisationen samtidigt som ekonomernas handlingsmönster 
säger att de ska fortsätta utföra redovisningen på samma sätt som de alltid har gjort. Detta bekräftar 
aktören när denne säger att förändringar kommer med nya medarbetare. Vilket indirekt visar på att 
den erfarne redovisningsutövarens starka tro gör det svårt att genomföra förändringar.  

6.1 Praktiska råd 
Utifrån vad som framkommit i studien har kommunerna en del problem med att insamlingen av 
materialet till bokslutsarbetet kommer in sent samt att det är hög arbetsbelastning under perioden 
då periodiseringar sker. Samtidigt har aktörerna talat om att tiden är tight men att de vill ha ett 
färskt dokument. För att lösa den problematiken har vi upprättat en tidsplan som kommunerna kan 
använda sig av i sitt bokslutsarbete vilken presenteras nedan.  

Idag startar bokslutsarbetet i mitten av november och avslutas i mitten av februari. För att förlänga 
och minska trycket under den perioden kan kommunerna arbeta fram en tidsplan som innehåller 
månader där det framgår när varje process ska starta. Ett exempel på hur denna tidsplan kan se ut 
presenteras i nedanstående figur. 

 Figur 11: Exempel på tidsplan  
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Ekonomiavdelningarna på kommunerna gör bokslutsanvisningar samt arbetar fram layouten på 
årsredovisningen utifrån direktiv av politiken som vill ha klart bokslutet ett visst datum. Layouten 
tas fram vid denna tidpunkt för att slippa lägga ner den tiden i slutet av bokslutsprocessen då det 
redan är kort om tid. Här kan exempelvis tema för årsredovisningen fastställas, till exempel 
stadsflytt, kultur, eller omsorg. Detta bör sedan presenteras under en halv dag för alla som är 
inblandade i bokslutsarbetet. Alla från varje verksamhet som på något sätt är med och upprättar 
årsredovisningen bör finnas på plats samt en representant från kommunens bolag. Detta gör att alla 
får ta del av informationen som ges och samtidigt får de veta hur utformningen ska se ut och när 
materialet ska vara inlämnat. Detta ger alla möjlighet att påverka om det är något de tycker borde 
förändras, exempelvis datum för inlämning. Årsredovisningen bör vara klar så fort som möjligt för 
att hålla intresset kring dokumentet levande och för att ekonomichefen ska få presentera ett så färskt 
dokument som möjligt till kommunstyrelsen och senare till kommunfullmäktige. 

I planeringsstadiet inför bokslutsarbetet bör även en checklista framarbetas som utgår från lagar och 
rekommendationer där samtliga ämnen är uppspaltade. Där ska det sedan checkas av att 
bokslutsspecifikationer finns och att allt finns redovisat i bokslutet. Där kan även ämnen som ska 
tas upp i förvaltningsberättelser och verksamhetsberättelser finnas i form av rubriker som talar om 
vad som ska vara med och på detta sätt bibehålls all lagstadgad och rekommenderad information. 
Denna checklista kan kommunerna arbeta fram tillsammans med SKL eller det sakkunniga biträdet. 
Checklistan blir på detta sätt en bakvänd funktion till den checklista som det sakkunniga biträdet 
använder vid sin granskning av årsredovisningen.  

Denna checklista bör dock kompletteras varje gång det uppkommer nya eller förändrade 
rekommendationer vilket betyder att denna checklista bör vara ett levande dokument som det 
arbetas med året om. Det gäller för kommunerna att vara med i normeringen och samtidigt vara 
med och påverka genom att lämna synpunkter på de cirkulär som SKL skickar. 

För att förbättra årsredovisningen borde kommunerna arbeta fram en guide som förklarar hur 
kommunerna ska hantera den positiva och negativa kritik som revisorerna ger. Där kan det finnas 
rekommendationer om hur kritiken ska bedömas, det vill säga i vilken grad kritiken utgör en risk i 
kommande redovisnings-/bokslutsarbete. Är den kritik som bedöms något som har framkommit på 
grund av lagar och rekommendationer eller är det enbart en subjektiv bedömning från det 
sakkunniga biträdet? Beroende på om kritiken gäller den subjektiva bedömningen kan kritiken 
antecknas och gå till handlingarna men innehåller kritiken avvikelser från de lagar och 
rekommendationer som finns bör dessa tas i beaktande och förändras inför kommande års bokslut.  

6.2 Förslag till fortsatta studier 
Vår studie belyser hur upprättarna av årsredovisningen behandlar den kritik som det sakkunniga 
biträdet ger. Våra resultat indikerar på att det är grunden i redovisningen som gör att fel 
uppkommer. Detta eftersom grundbokföringen sker ute i verksamheten där kunskapsnivån om 
redovisning varierar. Att analysera redovisningsarbetet ute i verksamheterna är en fortsatt möjlighet 
till en utökad studie.  

En annat förslag till fortsatta studier är att se hur tillämpningen av ändrade lagar och 
rekommendationer sker och genomförs. I samband med detta kan det undersökas hur tillämpningen 
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av förändringar i lagar och rekommendationer underlättar för kommunerna. 

Det går även att utöka undersökningsområdet genom att studera hur ekonomens och 
ekonomichefens personligheter påverkar utfallet i redovisningen samt om dessa personligheter 
bidrar till en förståelse för varandras resonemang. Exempelvis när redovisningsekonomen använder 
ekonomichefen som bollblank. 



 

 
49 

 

 7. REFERENSER 

Arbnor, I., & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur. 

Artsberg, K. (2005). Redovisningsteori -policy och praxis. Malmö: Liber Ekonomi. 

Basun, B., & Eriksson, T. (2010). Revision är inte problemet. Kommunal Ekonomi nr 6, 10. 

Baye, M. R., (2008). Managerial economics and business strategy. McGraw Hill Education Europe 

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1967) The Social Construction of Reality. New York: Doubleday. 

Briggs, S. P., Copeland, S., & Haynes, D. (2007) Accountants for the 21st century, where are you? 
A five-year study of accounting students' personality preferences. Critical perscpectives on 
Accounting, no 18, 511-537. 

Brorström, B. (1997) För den goda redovisningsseden. Lund: Studentlitteratur 

Coy, D., Fischer, M., & Gordon, T. (2001). Public accountability: A new paradigm for college and 
university annual reports. Critical perspectives on accounting, no 12, 1-31. 

Davidson, R. A., & Dalby, T. J. (1993b). Personality profiles of Canadian public accountants 
International Journal of Selection and Assessment, 107-116. 

DeCoster, D., T., & Rhode, J., G. (1971). The Accountants Stereotype: Real or Imagined, Deserved 
or Unwarranted. The Accounting Review, vol 46, no 4, 651-664. 

DiMaggio, P. & Powell, W.(1983). The Iron Cage Revisted: Institutional Isomorphism and 
Collective Rationality in Organization Fields. American Socialogical Review, vol 48 no 2, 
147-160. 

Gambling, T. (1987). Accounting for Rituals. Accounting, Organizations and Society, vol 12 no 4, 
319-329. 

Guthrie, J. (1998). Application of accrual accounting in the Australian public sector -rhetoric or 
reality? Financial Accountability and Management, nr 14, 1-19. 

Hedberg, B. & Jönsson, S. (1978). Designing semiconfusing information systems for changing 
organizations. Accounting Organization Society, vol 3, issue 1, 47-64. 

Henningsson, T., & Eriksson, T. (2010). Dags för god verksamhetssed. Kommunal Ekonomi nr 6, 
22. 

Ijiri, Y. (1983). On the Accountability-Based Conceptual Framework of Accounting. Journal of 
Accounting and Public Policy, nr 2, 75-81. 

Larsen, A (2009). Metod helt enkelt: En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Gleerup, 
Malmö. 

Lindström, H., & Hansson, L. (2010). Årsredovisningar behöver skärpas upp. Kommunal Ekonomi 



 

 
50 

 

nr 1, 22. 

Macintosh, N. B. (1985). The Social Software of Accounting and Information Systems. London: 
John Wiley and Sons Ltd. 

McDonald, C. (1999). Internal Control and Accountability in Non-profit Human Service 
Organisations. Australian Journal of Public Administration, nr 58, 11-22. 

Mellemvik, F., Monsen, N., & Olson, O. (1988). Functions of Accounting -A discussion. 
Scandinavian Journal Management, 101-119. 

Nyman, C., Nilsson, F., Rapp, B. (2005). Accountability in local government: a principal-agent 
perspective. Journal of Human Resource Costing & Accounting,vol 9, no 2, 123-137. 

Pettersson, T. (2010). Politiserad redovisningsstrid i Skurup. Kommunal Ekonomi nr 4, 8-9. 

Scott, R. W. (1987). The Adolescence of Institutional Theory. Administrative Science Quarterly, vol 
32, no 4, 493-511. 

Scott, R. W. (2001). Institutions and Organizations. USA: Sage Publications Thousands Oaks. 

Shackleton, V. (1980). The accountant stereotype: Myth or reality? Accountancy, 122-123.  

Smith, M. (1999). Personality issues and their impact on accounting and auditing. Managerial 
Auditing Journal, vol 14, no 9, 453-460.  

Solomons, D. (1991). Accounting and Social Change: A Neutralist View. Accounting, 
Organizations and Society, vol 16, no 3, 287-295. 

Taggar, S. (2007). Personality Tests in Accounting Research. Journal of Human Resource Costing 
& Accounting, vol 11, no 2, 122-150. 

Vinnari, E. M., & Näsi, S. (2008). Creative Accrual Accounting in the Public Sector: "Milking" 
Water Utilities to Balance Municipal Budgets and Accounts. Financial Accountability and 
Management, 97-116. 

Zucker, L. G. (1987). Institutional Theories  of Organization. Annual Review of Sociology, vol 13, 
443-464. 

 

Kommun, Ä. (2007-2010). Revisionsstrategi. Hämtat från www.alvsbyn.se den 03 03 2011 

Om kommuner. (den 21 10 2008). Hämtat från www.skl.se: 
http://www.skl.se/web/Om_kommuner.aspx den 18 01 2011 

Revisionsrapporter 2007-2009 Kiruna kommun 

Revisionsrapporter 2007-2009 Gällivare kommun 



 

 
51 

 

Revisionsrapporter 2007-2009 Älvsbyns kommun 

Revisionsrapporter 2007-2009 Piteå kommun 

Årsredovisning 2009, Kiruna kommun 

Årsredovisning 2009 Gällivare kommun 

Årsredovisning 2009 Älvsbyns kommun  

Årsredovisning 2009 Piteå kommun  



 

 
I 

 

Bilaga 1: Intervjuguide till ekonomichef 
Redovisning 

1.Berätta om hur redovisningsarbetet går till.  
2.Ge ett exempel på hur ni hanterar fakturor i redovisningen. 
3.Hur arbetar ni med förändringar i redovisningen?  
4.Hur brukar detta förändringsarbete starta?  
5.Hur mycket tid lägger ni på förändringsarbete? 
6.Berätta om hur ni arbetar med styrningen av redovisningen. 

Bokslutsarbetet 

7.Berätta lite om hur bokslutsarbetet går till. (Berätta om din roll, förbereder bokslutsarbetet, tid) 
8.Vilka är med och utformar årsredovisningen och vad är deras uppgifter?  
9.Är det samma personer som utformar årsredovisningen från år till år?  
10.Hur tycker du att bokslutsarbetet fungerar? 
11.Vad är kvalité i årsredovisningen för dig? 
12.Berätta hur ni arbetar med att tillföra kvalité i årsredovisningen?  
13.Hur tolkar du begreppen god redovisningssed och rättvisande bild? 
14.Vilka hjälpmedel använder ni vid bokslutsarbetet?  
15.Har ni använt er av samma hjälpmedel under de senaste åren? 
16.Finns det några andra hjälpmedel som du önskar ha tillgång till? 
17.Finns det något du tycker borde förändras med bokslutsarbetet? 
18.Har ni gjort några förändringar i bokslutsarbetet under de senaste åren? Berätta om de förändringarna 

Avvikelser 

19.Berätta lite om revisionsrapporterna och dess betydelse för redovisningen. 
20.Berätta om hur ni arbetar med den kritik som revisorerna ger?  
21.Vad gör du om du upptäcker avvikelser i informationen under bokslutsarbetet? 
22.Har du varit med att upprätta en årsredovisning som innehållit avvikelser? 

Övergripande 

23.Hur ser du på problematiken med årsredovisningar som inte följer god redovisningssed och 
rättvisande bild? 
24.Ge exempel på grupper är intresserade av informationen i årsredovisningen. 
25.Vilken information tycker du att respektive mottagargrupp behöver? 
26.Vad gör ni för att tillgodose mottagarna med den information de behöver?  
27.Berätta om hur ni använder årsredovisningen för beslutsfattande? 
28.Har du några övriga synpunkter när det gäller kommunala årsredovisningar? 

Personligheter  

29.Vilken kompetens har gruppen som arbetar med redovisning?  
30.Hur arbetar ni med kompetensutveckling? 
31.Berätta om vilka personliga egenskaper du tycker finns på avdelningen, som arbetar med 
redovisningen? 
32.Vad tillför dessa personer i redovisningen? 

Bakgrund 

33.Berätta om dina arbetsuppgifter och ansvarsområden?  
34.Hur länge har du arbetat med detta? 
35.Vilken ledarstil tycker du att du har? 



 

 
II 

 

36.Berätta vad du tycker att den ledarstilen tillför redovisningen? 
37.Vad har du för utbildning? På vilket sätt fortbildar du dig? 
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Bilaga 2: Intervjuguide till ekonom 
Redovisning 

1.Berätta om hur redovisningsarbetet går till.  
2.Ge ett exempel på hur det går till när en faktura kommer in. Hela vägen från ankomstregistrering till 
betalning. 
3.Berätta hur ni arbetar med förändringar i redovisningen. (Hur det startar, hur lång tid det tar, hur 
mycket tid som läggs på detta) 

Bokslutsarbetet 

4.Berätta lite om hur bokslutsarbetet går till. (Berätta om din roll, förbereder bokslutsarbetet, tid) 
5.Vilka är med och utformar årsredovisningen och vad är deras uppgifter?  
6.Är det samma personer som utformar årsredovisningen från år till år?  
7.Hur tycker du att bokslutsarbetet fungera? 
8.Vad är kvalité i årsredovisningen för dig? 
9.Berätta hur ni arbetar med att tillföra kvalité i årsredovisningen?  
10.Hur tolkar du begreppen god redovisningssed och rättvisande bild? 
11.Vilka hjälpmedel använder ni vid bokslutsarbetet?  
12.Har ni använt er av samma hjälpmedel under de senaste åren? 
13.Finns det några andra hjälpmedel som du önskar ha tillgång till? 
14.Finns det något du tycker borde förändras med bokslutsarbetet? 
15.Har ni gjort några förändringar i bokslutsarbetet under de senaste åren? Berätta om de förändringarna. 

Avvikelser 

16.Berätta lite om revisionsrapporterna och dess betydelse för redovisningen. 
17.Berätta om hur ni arbetar med den kritik som revisorerna ger?  
18.Vad gör du om du upptäcker avvikelser i informationen under bokslutsarbetet? 
19.Har du varit med att upprätta en årsredovisning som innehållit avvikelser? 

Övergripande 

20.Hur ser du på problematiken med årsredovisningar som inte följer god redovisningssed och 
rättvisande bild? 
21.Ge exempel på grupper som är intresserade av informationen i årsredovisningen. 
22.Vilken information tycker du att respektive mottagargrupp behöver? 
23.Vad gör ni för att tillgodose mottagarna med den information de behöver?  
24.Har du några övriga synpunkter när det gäller kommunala årsredovisningar? 

Personligheter  

25.Vilken kompetens har gruppen som arbetar med redovisning?  
26.Berätta om vilka personliga egenskaper du tycker finns på avdelningen, som arbetar med 
redovisningen? 
27.Vad tillför dessa personer i redovisningen? 

Bakgrund 

28.Berätta om dina arbetsuppgifter och ansvarsområden?  
29.Hur länge har du arbetat med detta? 
30.Berätta om din personlighet och vad den tillför redovisningen? 
31.Vad har du för utbildning? På vilket sätt får du fortbildning? 
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Bilaga 3: Intervjuguide till sakkunnigt biträde 
Redovisning 

1.Berätta om hur redovisningsarbetet fungerar i kommunerna.  
2.Berätta om revisorernas påverkan på kommunal redovisning.  
3.Ge ett exempel på hur revisorerna kan/har påverkat redovisningen.  
4.Berätta om hur revisionsarbetet går till.  

Bokslutsarbetet 

5.Berätta om din uppfattning om hur bokslutsarbetet fungerar bland kommunerna.  
6.Vad kvalité i årsredovisningen är för dig? 
7.Hur tolkar du begreppen god redovisningssed och rättvisande bild? 
8.Finns det något du tycker borde förändras med bokslutsarbetet bland kommunerna? 

Avvikelser 

9.Berätta lite om revisionsrapporterna och dess betydelse för redovisningen. 
10.Berätta om hur kommunerna i Norrbotten ligger till i tillämpningen av normeringen.  
11.Vad tycker du var den vanligaste kritiken som kom fram vid granskningen av årsredovisningarna?  
12.Hur tror du att kritiken som revisorerna ger behandlas bland kommunerna? 

Övergripande 

13.Hur ser du på problematiken med årsredovisningar som inte följer god redovisningssed och 
rättvisande bild? 
14.Ge exempel på grupper som använder sig av informationen i årsredovisningen. 
15.Vilken information tycker du att respektive mottagargrupp behöver? 
16.Hur tror du att årsredovisningarna används vid beslutsfattande?  
17.Har du några övriga synpunkter när det gäller kommunala årsredovisningar? 

Bakgrund 

18.Berätta om dina tidigare arbetsuppgifter och ansvarsområden som revisor? 
19.Hur länge arbetade du med det? 
20.Berätta om din personlighet och vad den tillför revisionen? 
21.Vad har du för utbildning?  

Personligheter  

22.Vilken kompetens tycker du att redovisningsutövarna har?   
23.Finns det några typiska karaktärer som arbetar med dessa frågor bland kommunerna? 
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Bilaga 4: Intervjuguide SKL 
Redovisning 

1.Berätta om hur redovisningsarbetet fungerar i kommunerna.  
2.Berätta om revisorernas påverkan på kommunalt redovisningsarbete.  
3.Ge ett exempel på hur revisorerna kan/har påverkat redovisningen. 

Bokslutsarbetet 

4.Berätta om din uppfattning om hur bokslutsarbetet fungerar bland kommunerna.  
5.Berätta om vad kvalité i årsredovisningen är för dig? 
6.Hur tolkar du begreppen god redovisningssed och rättvisande bild? 
7.Finns det något du tycker borde förändras med bokslutsarbetet bland kommunerna? 

Avvikelser 

8.Berätta lite om revisionsrapporterna och dess betydelse för redovisningen. 
9.Berätta om hur kommunerna i Norrbotten ligger till i tillämpningen av normeringen.  
10.Hur tror du att kritiken som revisorerna ger behandlas bland kommunerna? 

Övergripande 

11.Hur ser du på problematiken med årsredovisningar som inte följer god redovisningssed och 
rättvisande bild? 
12.Varför tror du att kvalitén på årsredovisningarna ser olika ut bland kommunerna? 
13.Ge exempel på grupper som använder sig av informationen i årsredovisningen. 
14.Vilken information tycker du att respektive mottagargrupp behöver? 
15.Hur tror du att årsredovisningarna används vid beslutsfattande?  
16.Har du några övriga synpunkter när det gäller kommunala årsredovisningar? 

Bakgrund 

17.Berätta om dina arbetsuppgifter och ansvarsområden?  
18.Hur länge har du arbetat med det? 

Personligheter  

19.Vilken kompetens tycker du att redovisningsutövarna har?   
20.Finns det några typiska karaktärer som arbetar med dessa frågor bland kommunerna? 

 
 
 


