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Kort sammanfattning
Föreliggande avhandlingen handlar om efterlevnad av normering avseende särredovisning
och intäktsredovisning inom de kommunala vatten-, avlopps- och avfallssektorerna samt
variationen i revisionskostnader hos Sveriges kommuner. De empiriska resultaten visar att
det generellt finns en bristande efterlevnad gentemot redovisningsnormering inom de
studerade kommunala sektorerna, vilket beror på att det saknas en generell och tydlig
redovisningsreglering och uppföljning. Konsekvensen har blivit att praxis har påverkas av ett
flertal olika faktorer och blivit fragmenterad, vilket underminerar redovisningens
grundläggande funktioner (informationsgivning, beslutsunderlag och ansvarsprövning).
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Sammanfattning
Inledning
Avhandlingen består av fyra artiklar. Tre av artiklarna handlar om redovisningspraxis
avseende särredovisning och intäktsredovisning inom den kommunala vatten- och
avloppssektorn samt den kommunala avfallssektorn. Den fjärde artikeln adresserar
variationen i kostnader för revision hos Sveriges kommuner. Följande artiklar ingår i
avhandlingen:


Artikel 1: Haraldsson, M. and Tagesson, T. (2014), “Compromise and avoidance: The response to new
legislation”, Journal of Accounting & Organizational Change, Vol. 10, No. 3, pp. 288–313.



Haraldsson, M. (2016), “Transparency and accountability lost? Full cost accounting reporting in the
Swedish municipal solid waste business”. Accepted for publication in Journal of Accounting &
Organizational Change, Vol. 12, No. 3, pp. 254-280.



Artikel 3: Haraldsson, M. “When revenues are not revenues: the influence of municipal governance on
revenue recognition within Swedish municipal waste management”. Under granskning för publicering.



Artikel 4: Collin, S-O., Haraldsson, M., Tagesson, T. and Blank, V. (forthcoming) “Explaining municipal
audit costs in Sweden: Reconsidering the political environment, the municipal organization and the
audit market”. Accepted for publication in Financial Accountability & Management.

Studierna hänför sig till år 2010 (artikel 1) och år 2013 (artikel 2, 3 och 4).
Generell bakgrund och syfte
Under de senaste 30 åren har införandet av redovisning på bokföringsmässiga grunder inom
den offentliga sektorn varit en grundläggande utvecklingstrend. I litteraturen kopplas
utvecklingen också till den utbredda reformrörelsen som kallas New Public Management
(NPM) (Hood, 1995; Olson et al., 2001). Övergången från kassamässig redovisning till
redovisning enligt bokföringsmässiga grunder accentuerar vikten av att studera och förstå
redovisning val (accounting choice), efterlevnad (compliance) och revision i kommunala
organisationer. Inte bara för att ”bedömningar och val” är en naturlig del av en redovisning
som bygger på periodisering och värdering, utan också för att införandet av redovisning enligt
bokföringsmässiga grunder i kommuner i flera fall har införts med bristfällig reglering och
svag revisionsfunktion. Detta har resulterat i bristande redovisningskvalitet och omfattande
avvikelser från den befintliga normeringen (Christiaens och Rommel, 2008; Falkman och
Tagesson, 2008).
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Intresset för den offentliga sektorns redovisningspraxis och revision kan spåras tillbaka till
1970-talet och ett relativt stort antal studier som dateras till tidigt 1980-tal (Ingram och
Copeland, 1981; Baber, 1983, Ingram, 1984; Chandler och Cook, 1986; Evans och Patton,
1987; Ingram & DeJong 1987; Rubin, 1988). Studierna härrör från en tid som ligger före ”New
Public Management” och införandet av redovisningen enligt bokföringsmässiga grunder på
bred front inom den offentliga sektorn. Anledningen till att studierna genomfördes var, i
likhet med idag, att det fanns en professionell och akademisk oro för kvaliteten på den
kommunala finansiella redovisnigen.
Parallellt med forskningen om kommunal redovisnings- och revisionspraxis under 1980-talet
började allt fler länder, däribland Sverige, övergå till en redovisning på bokföringsmässiga
grunder för sin offentliga sektor. Utvecklingen beskrivs som mycket betydelsefull (Olson et al.,
2001), finns det relativt få studier som adresserar redovisningsval och efterlevnad
redovisningsnormering i kommunal sektor. De studier som har publicerats (t.ex. Christiaens,
1999; Ryan et al., 2002; Jones och Pendlebury, 2004; Da Costa Carvalho et al., 2007; Falkman
och Tagesson, 2008; Cohen och Kaimenakis, 2011) drar samma slutsatser. Alla studier
dokumenterar bristande efterlevnad av redovisningsnormering och identifierar en svag
revision som ett problemområde. Övergången till redovisning enligt bokföringsmässiga
grunder innebär också att redovisningsrevisionens roll och kvalitet i kommuner accentueras
som ett forskningsområde (Johnsen et al, 2004; Cohen och Leventis, 2013). Men när det gäller
vilka resurser som läggs på kommunal revision (s.k. revisionskostnader) är studierna mycket
knappa (se t.ex. Hay, 2013) och det finns inga tidigare vetenskapliga studier om kommunala
revisionskostnader i Sverige.
Enligt Arnaboldi och Lapsley (2009) är den aktuella forskningen om redovisningen inne i ett
skifte från att framförallt adressera den principiella frågan om redovisning enligt
bokföringsmässiga grunder, ”så som de gör i privata företag”, passar den offentliga sektorn till
ett fokus på frågor som har med hur policy och praxis utvecklas. Denna avhandling är en del
av denna utveckling genom att studera efterlevnaden av redovisningsnormering och
kostnader för revision i kommunala organisationer. Avhandlingens generella syfte är att bidra
till befintlig forskning avseende vilka faktorer som påverkar skillnader är efterlevnad av
redovisningsnormering och skillnader i kostnader för revision i kommunala organisationer.
Som berördes inledningsvis så studeras praxis hos kommunala organisationer inom
sektorerna kommunalt vatten och avlopp samt kommunal avfallshantering.
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Bakgrund till studerade kommunala sektorer och de fyra artiklarna
Både

den

kommunala

vatten-

och

avloppsverksamheten

och

den

kommunala

avfallshanteringen (hushållsavfall) är kommunala kärnverksamheter och lagstadgade
kommunala monopol. Huvudmannaskapet kan inte överföras till privata aktörer.
Självkostnadsprincipen är en viktig princip för dessa kommunala sektorer och en viktig
utgångspunkt för denna avhandling.
Till skillnad från andra kommunala verksamheter, finansieras vatten och avlopp samt
insamling och behandling av hushållsavfall i huvudsak genom avgifter som betalas av
användarna av tjänsterna. Prissättningen av dessa kommunala nyttigheter regleras av
självkostnadsprincipen. Principen innebär konkret att huvudmännen inte får ta ut avgifter
som överstiger kostnaderna för att tillhandahålla tjänsterna. Det är till och med olagligt att ta
ut för höga avgifter (Bohlin, 2001). Poängen i just denna avhandling är att
självkostnadsprincipen har implikationer för redovisningen för dessa verksamheter, vilket jag
återkommer till nedan. Den andra aspekten som gör dessa två sektorer intressanta är att de i
stor utsträckning är organiserade på olika sett i olika delar av landet. Inom sektorerna finns
det

en

stor

variation

kommunalförbund

och

avseende
kommunalt

organisationsformerna
bolag.

kommunal

Regionalisering

och

förvaltning,

organisatoriska

sammanslagningar är också vanliga inom sektorerna. Ibland bedrivs verksamheterna som
renodlade sateliter, specialistorganisationer, och ibland är de organiserade i kommunala
konglomerat tillsammans med andra kommunala nyttigheter. När det gäller den kommunala
avfallssektorn är det också vanligt att huvudmännen, till skillnad inom vatten- och
avloppssektorn, verkar på den konkurrensutsatta marknaden för verksamhetsavfall. Poängen
med att lyfta fram dessa skillnader är att de också innebär skillnader i institutionella
förutsättningar, kultur och ekonomiska incitament vilket i sin tur kan påverka
redovisningspraxis.
Självkostnadsprincipen innebär att två intressanta redovisningsområden blir intressanta att
studera; särredovisning och intäktsredovisning (vilket görs i artikel 1, 2 och 3 i denna
avhandling). Trots att vatten och avlopps- samt avfallssektorerna har reglerats av
självkostnadsprincipen sedan 1970-talet har det under lång tid inte funnits någon särskild
reglering av, eller krav på, särredovisning. Särredovisning innebär att det upprättas en
separat resultaträkning (och ev. balansräkning) avgränsat för den reglerade verksamheten,
vilket

generellt

syftar

till

att

möjliggöra

uppföljning

och

verifiering

av

att
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självkostnadsprincipen följs, dvs. att prissättningen är rimlig i förhållande till kostnaderna. År
2007 uppstod dock en institutionell skillnad mellan sektorerna då det i vattentjänstlagen
infördes ett specifikt krav på särredovisning, ett krav som följaktligen inte finns uttryckligen
för den kommunala renhållningen. Mot denna bakgrund studerades särredovisningspraxis
inom den kommunala vatten och avloppssektorn (artikel 1) och inom den kommunala
renhållningssektorn (artikel 2).
Den andra redovisningsfrågan som studeras i artikel 3 är intäktsredovisning mot bakgrund av
självkostnadsprincipen. En viktig konsekvens av självkostnadsprincipen, som berörts ovan, är
att det finns ett principiellt förbud mot att ta ut högre avgifter än vad som motsvaras av
verksamhetens kostnader (Bohlin, 2011). Således innebär självkostnadsprincipen att ett
överuttag inte tillhör organisationen, snarare innebär det en skyldighet att återföra
överuttaget till abonnenterna. I redovisningstermer innebär det att grunden för
intäktsredovisning av den del av inkomsten som överstiger kostnaderna faller (Falkman och
Tagesson, 2007). Enligt kommunal normering ska därför överuttag behandlas som
förutbetalda intäkter och redovisas som en skuld i balansräkningen. Artikel 3 studerar hur
utbredd tillämpningen av självkostnadsprincipen vid intäktsredovisning är inom den
kommunala avfallssektorn.
I den fjärde artikeln studeras skillnader i kostnader för revisionen i svenska kommuner.
Bakgrunden till studien är att Sverige har ett omdebatterat system för kommunal revisionen
samt att kvaliteten på den finansiella rapporteringen inom sektorn anses bristfällig. Kortfattat
bygger systemet på att de ansvariga revisorerna är lekmän, valda från de politiska partierna,
som i sin tur anlitar professionella revisorer som saknar ett tydligt formellt ansvar för
revisionsuppdraget. Dessutom fastställer kommunfullmäktige budgeten för hur mycket
revisionen ”får kosta”. Detta system för kommunal revision kritiseras ofta för att det kan
finnas ett politiskt inflytande på revisionen, att oberoendet kan ifrågasättas samt att de
professionella revisorerna saknar en tydlig ansvarighet för sin revision (Cassel, 2000;
Tagesson och Eriksson, 2011).
Kvantitativa studier
Eftersom de fyra studiernas syften är att bidra till redovisningsforskningen inom den
(kommunala) offentliga sektorn genom att identifiera faktorer som förklarar skillnader i
redovisningspraxis och revisionskostnader, har en kvantitativ forskningsstrategi tillämpats
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(Roberts, 1999), där samband mellan oberoende och beroende variabler har studerats genom
regressionsanalys.
Artiklarna 1, 2 och 3 har liknande syften och empiriska objekt – särredovisning och
intäktsredovisning. De tre artiklarna bygger på idén om att mäta redovisningspraxis i
förhållande till normering (=efterlevnad). Praxis inom vatten och avloppssektorn (artikel 1)
studerades genom att granska dokument (särredovisningar), medan praxis avseende
särredovisning (artikel 2) och intäktsredovisning (artikel 3) inom den kommunala
avfallssektorn studerades genom en enkätstudie. Särredovisningspraxis inom de båda
sektorerna mättes i förhållande till en checklista som utvecklats baserat på lagar, normer och
rekommendationer från branschorganisationer. Studien avseende intäktsredovisning
baserades

på

en

fråga

avseende

hur

självkostnadsprincipen

hanterades

vid

intäktsredovisning. Artikel 4 avseende kostnader för revision bygger på redovisningsdata om
kostnader, delvis insamlad av en revisionsbyrå och delvis av artikelns forskare.
Teorier
I linje med tidigare forskning med ambitionen att förklara variation avseende
redovisningspraxis och efterlevnad av normering (Christiaens, 1999; Christiaens och van
Peteghem, 2007; Ryan et al, 2002; Da Costa Carvalho et al, 2007; Tagesson, 2007; Falkman
och Tagesson, 2008; Cohen och Kaimenakis 2011) samt kostnader för revision (Johnsen et al,
2004; Giroux och Jones, 2007; Lowensohn et al, 2007; Cohen och Leventis, 2013) utgår denna
avhandling ifrån agentteori och institutionell teori.
Agentteori, så som den används inom forskning rörande offentlig sektor, utgår ifrån att det
finns en målkonflikt och informationsassymmetri mellan olika aktörer som ser till sin egen
nytta samt att övervakning och kontroll är förenat med en kostnad (Zimmerman, 1977;
Schillemans and Busuioc, 2014). Komplexiteten i den offentliga sektorn ligger i att det finns
många olika intressen, mål, intressenter och agendor. Det finns, kan man säga, flera olika lager
av ansvarsrelationer mellan stat, medborgare, näringsliv, politiker och tjänstemän (Pina et al.,
2009; Schillemans and Busuioc, 2014). Forskning visar också att redovisningspraxis och
revisionskostnader kan förklaras av behovet av att ta hänsyn till väljare, politiska
konkurrenter och andra intressenter för att vinna fördelar, undvika sanktioner och sitta kvar
vid makten (Zimmerman, 1977; Evans and Patton, 1987; Baber, 1990; Copley, 1991; Collin et
al., 2009; Baber et al., 2013; Bolivar et al., 2013).
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Institutionell teori, å andra sidan, tonar ned nyttomaximering, till förmån för hur kontextuella
faktorer påverkar redovisningspraxis. Institutionell teori utgår ifrån att praxis starkt påverkas
av formella och informella normer samt beroendeförhållanden som härrör från lagstiftning,
trender, resursberoende, professionella grupper och branschorganisationer (Meyer och
Rowan, 1977; DiMaggio och Powell, 1983; Oliver, 1991). Redovisning ses som en typisk
praktik som påverkas av institutionella faktorer (Mezias, 1990; Carpenter and Feroz, 2001;
Collin et al., 2009).
Anledningen till att båda teorier används i avhandlingen är för att det båda adresserar
faktorer som kan påverka redovisningspraxis och att båda teorier har visat sig vara
användbara med syftet att förklara praxis (Collin et al., 2009). Vidare gör komplexiteten i den
offentliga sektorn, där det finns både målkonflikter och starka institutionella krafter, att flera
teorier har större möjlighet att utveckla vår förståelse för vad som påverkar praxis (Feroz et
al., 2007; Collin et al., 2009; Johansson and Siverbo, 2009; Saliterer and Korac, 2013).
Resultat och samband
Artikel 1, som adresserar särredovisningspraxis inom vatten- och avloppssektorn,
konstaterar att de flesta (92 %) av huvudmännen inom sektorn hade implementerat en
grundläggande särredovisning, dvs. en resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2010.
Så var inte fallet när det gäller den kommunala avfallssektorn, där bara 42 % av
huvudmännen hade en grundläggande särredovisning för verksamhetsåret 2013 (artikel 2).
När praxis jämförs med normering på fler punkter (efterlevnadsindexet) så sjunker resultatet
till 44 % för vatten och avloppssektorn (artikel 1: år 2010) och till 34 % inom avfallssektorn
(artikel 2: år 2013). Observera att resultaten inte är direkt jämförbara, eftersom de avser
olika år och att det i efterlevnadsindexet för vatten- och avloppssektorn ingår fler
referenspunkter till normering än vad indexet för avfallssektorn innehåller. Resultaten tyder
dock på att det finns stora skillnader mellan de två sektorerna.
I artikel 3 studerades redovisningen av överuttag (intäktsredovisning) inom den kommunala
avfallssektorn. Resultaten identifiera en stor diskrepans mellan praktik och normering. Att
endast 30 % av de tillfrågade redovisar ett överuttag som skuld tyder på en avsaknad av
institutionellt tryck (lagstiftning, tydliga normer, sanktioner, revision). Emellertid är
efterlevnaden så låg att det också är troligt att det finns en allmän brist på institutionell
kunskap om hur man ska tolka ett överuttag redovisningsmässigt inom sektorn.
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När det gäller kostnader för revisionen visar studien (artikel 4) att det finns stora skillnader i
revisionskostnader (per invånare) mellan kommuner, vilket väcker frågan om dessa
skillnader är motiverade utifrån komplexitet och risker i revisionsuppdraget eller om det kan
finnas andra förklaringar till variationen.
Efter att ovan mer allmänna resultat har beskrivits, fortsätter redogörelsen med de
huvudsakliga sambanden mellan faktorer som studierna har identifierats.
Kommunens invånare och/eller verksamhetens abonnenter kan ses som kommunens och de
enskilda

verksamheternas

huvudsakliga

intressent.

Utgår

man

från

antalet

invånare/abonnenter fås ett mått, inte bara på kommunens storlek, utan också på
intressentgruppens relativa styrka. Analyserna visade att faktorn inte påverkade
efterlevnaden inom vatten och avloppssektorn (artikel 1), däremot hade faktorn en positiv
effekt på efterlevnaden inom den kommunala avfallsbranschen (artikel 2) samt kostnaderna
för revision i kommunerna (artikel 4).
En betydande faktor i tidigare forskning har varit medborgarnas/abonnenternas ekonomiska
insatser. Tanken är att ju högre insatsen/uppoffringen är desto större bli kraven på
transparens och prestation på politiken och verksamheten. När det gäller de avgifter som
abonnenterna betalar så tycks nivån ha liten effekt på kvaliteten på redovisningen (artikel 1, 2
och 3). Sannolikt är det ett utslag av att svenska taxor för renhållning, vatten och avlopp inte
är de mest betydande utgifterna i en hushållsekonomi. Däremot indikerar resultaten i artikel
4 att kommuner som har höga skatter och/eller är nettobidragstagare i det kommunala
utjämningssystemet lägger relativt mer på revision, vilket kan indikera att revision har ett
visst signalvärde.
Att vara aktiv på en konkurrensutsatt marknad som faktor studerades i artikel 2 i relation till
den kommunala avfallssektorn. Att vara aktiv på en konkurrensutsatt marknad kan innebära
att organisationen inte är lika benägen att vara transparant med var men tjänar sina pengar. I
artikel2 noterades ett tydligt negativt samband mellan närvaron på den konkurrensutsatta
avfallsmarknaden och efterlevnad avseende kraven på särredovisning.
När det gäller revisionskostnader testades om olika revisionsbyråer var förknippade med olika
nivåer på revisionskostnader. Några sådana samband identifierades inte, däremot var en byrå
signifikant förknippad med låga revisionskostnader (artikel 4). Revisionsbyråer kan också
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utgöra en faktor som förklarar skillnader i efterlevnad och redovisningsnormering, då olika
byråer har olika arbetssätt, kompetens och normativt inflytande. Inom vatten- och
avloppssektorn kunde skillnader i redovisningspraxis relateras till anlitad revisionsbyrå
(artikel 1), men inte inom den kommunala avfallssektorn (artikel 2 och 3).
Legal form, dvs. bolag eller kommunal förvaltning visade sig vara en viktig faktor. Inom
vatten- och avloppssektorn var den en viktig faktor där bolagsformen hade en positiv
inverkan på efterlevnaden (artikel 1), medan den inte hade någon effekt avseende
särredovisningspraxis inom den kommunala avfallssektorn (artikel 2). När det sedan kommer
till intäktsredovisning var bolagsformen till och med negativt korrelerat med efterlevnad
(artikel 3).
Slutligen är det vanligt att den kommunala avfallsverksamheten organiseras tillsammans med
den kommunala vatten- och avloppsverksamheten. Eftersom det finns en tydligare reglering
av självkostnadsprincipen inom vatten- och avloppssektorn undersöktes om det fanns ett
samband

mellan

efterlevnad

av

redovisningsnormering

inom

avfallssektorn

om

ekonomiavdelning var densamma som för vatten och avloppsverksamheten. Det fanns ett
mycket starkt sådant samband (artikel 2 och 3). Detta kan ses som ett utslag av hur
institutionella kunskap och institutionella rutiner sprids mellan sektorer.
Analys och slutsatser
De empiriska resultaten avseende bristande efterlevnad gentemot redovisningsnormering är i
linje med tidigare kommunal redovisningsforskning (Falkman och Tagesson, 2008;
Christiaens och van Peteghem, 2007; da Costa Carvalho et al, 2007; Cohen och Kaimenakis,
2011).

Konsekvensen

blir

att

de

grundläggande

funktionerna

för

redovisningen

(informationsgivning, beslutsunderlag och ansvarsprövning) inte kan upprätthållas.
Informationen finns helt enkelt inte där.
I det fortsatta lyfts några mer övergripande samband och resultat fram som framträder om de
fyra studierna analyseras som en helhet.
Ett första lite enklare samband är mellan normeringens tydlighet och praxis. Studierna visar
att det finns en tydlig skillnad i graden av efterlevnad vid särredovisning mellan vatten- och
avloppssektorn och avfallssektorn, där den senare har en lägre efterlevnadsgrad.
Förklaringen är sannolikt att det för vatten- och avloppssektorn finns ett explicit krav på
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särredovisning medan det för avfallssektorn följer implicit. När det gäller intäktsredovisning
mot

bakgrund

av

självkostnadsprincipen

finns

det

en

skriftlig

tolkning

i

redovisningsnormeringen för kommuner som inte återfinns i normeringen för (kommunala)
bolag. Sannolikt är detta en viktig förklaring till att bolag inom den kommunala avfallssektorn
i mindre utsträckning skuldför överuttag jämfört med kommuner. Man kan säga att tydlig
normering i viss mån ”fungerar”.
Bygger vi vidare på de institutionella förutsättningarnas betydelse så visar de fyra studierna
också att ”andra faktorer” träder fram alternativt träder tillbaka beroende på de
institutionella förutsättningarna. Till exempel verkar det som att när den institutionella
ramen är vagare och/eller mindre strikt (som den är för den kommunala avfallssektorn och
för den kommunala revisionen), påverkas praxis och av mer agentteoretiska faktorer som
relaterar till intressenter, politiska kostnader och signaleringsbehov. När de institutionella
förutsättningarna är tydligare och striktare (som de är för den kommunala vatten- och
avloppssektorn), påverkas redovisningspraxis inte av dessa faktorer. Däremot får faktorer
relaterade till uppföljning och kontroll (revision) olika genomslagskraft beroende på de
institutionella förutsättningarna. För det första så är bolagsformen associerad med en
striktare revision (asveende revisorsansvar, påtryckningsmedel och sanktionssystem)
jämfört med kommunal förvaltning, vilket kan förklara att bolagsformen var associerad med
högre efterlevnad avseende särredovisning inom vatten- och avloppssektorn (strikt och tydlig
normering). Inom avfallssektorn återfanns inget sådant samband (implicit och vag
normering). Resultaten indikerar att revisorn i bolag behöver ett någorlunda tydligt regelverk
för att bygga argument och sätta press på den redovisande organisationen.
En annan effekt var också att även ”faktorn” anlitad revisionsbyrå fick genomslag i en miljö
där det finns en tydligare normering (så som i vatten- och avloppssektorn), dvs. variation i
praxis är korrelerat med vilken byrå som reviderar. Denna effekt framkom inte inom den
kommunala avfallssektorn, som bekant har en mer vag normgivning kring särredovisning.
Dessa utfall kan tolkas som att om det finns en någorlunda tydlig normering kan
revisionsföretag utveckla specifik kompetens kring lagstiftningen, vilket i förlängningen leda
kan till olika revisionskvalitet. Om normeringen är för vag kommer frågan sannolikt inte ens
upp på revisionsagendan.
Det tre redovisningsstudierna (artikel 1, 2 och 3) indikerar också att det finns processer som
leder till institutionell spridning och ett institutionellt lärande. Ett mycket tydligt samband är
11

att när ekonomifunktionen för den kommunala avfallsverksamheten (vag reglering)
samordnas med ekonomifunktionen för vatten- och avloppsverksamheten (tydlig reglering)
så förbättras efterlevnad av redovisningsnormering inom avfallssektorn (vag reglering). Detta
är ett typiskt exempel på när det råder osäkerhet inom en sektor så sker en institutionell
imitation och ett institutionellt lärande från liknande sektorer ”där svaren är tydligare”.
Konkret har resultaten ett antal tydliga implikationer:





En viss grundläggande tydlighet avseende normering är viktigt för att säkerställa en
rimlig redovisningskvalitet i praktiken
Olika sektorer inom en kommunkoncern påverkas av olika faktorer och skillnader i
institutionella förutsättningar har betydelse för vilka faktorer som påverkar praxis
Hur kommunen väljer att organisera sig påverkar redovisningspraxis
Det kan finnas väldigt olika grad av efterlevnad i förhållande till samma
redovisningsfråga inom en och samma kommunkoncern

Resultaten torde vara intressanta för forskning avseende redovisningspraxis i allmänhet, då
resultaten indikerar på komplexa relationer mellan institutionella förutsättningar och de
faktorer som påverkar praxis samt att redovisningspraxis också påverkas av organisatoriska
val och sprids genom mer subtila normativa och mimetiska inlärningsprocesser.
Referenserna listas sist i detta dokument.
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Praktisk relevans
Ur ett policyperspektiv visar denna avhandling att kommunernas frihet att organisera sig
samt det politiska arbetet med att reglera de kommunala vatten-, avlopps- och
avfallssektorerna inte har åtföljts av uppmärksamhet, och reglering av, ansvars- och
rapporteringsstrukturer.

Det

finns

ingen

samordning

av

rapporterings-

och

redovisningsregleringen som tar hänsyn till hur kommuner väljer att organisera sig eller som
är samordnade mellan olika kommunala sektorer med liknande förutsättningar. Det gör att
det finns ett flertal olika faktorer som tillåts påverka praxis i både positiv och negativ riktning,
men med det gemensamt att ”faktorerna” inte alltid ”kontrolleras” av samhällsinstitutionerna.
Konsekvensen är att praxis till stora delar har blivit fragmenterad.
De allmänna konsekvenserna för framtida policy- och regleringsarbete torde därför vara att
uppmärksamma inverkan av olika ekonomiska och institutionella krafter och utveckla
ansvars- och rapporteringsmodeller som gör att fördelarna med kommunernas möjlighet att
välja organisations- och styrformer kan bevaras utan att förluster avseende transparens och
ansvarsutkrävande uppstår. Till exempel visar denna avhandling att ansvars- och
redovisningsnormering måste överbrygga klyftan mellan den offentliga och privata sektorn
och att bestämmelser mellan olika verksamhetssektorer måste samordnas. Utifrån rådande
förutsättningar torde en rimlig väg framåt vara att utveckla krav på redovisning och
rapportering baserat på den kommunala ”koncernen” som enhet, vilket skulle kunna skapa
förutsättningar för organisationsfrihet samtidigt som en någorlunda likställd rapportering till
medborgare och andra intressenter kan upprätthållas.
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