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SAMMANFATTNING 

Rådet för kommunal redovisning utkom 2006 och 2009 med nya rekommendationer för 

hur kommuner ska värdera sina anläggningstillgångars nyttjandetider. Syftet med detta 

arbete är att öka förståelsen för hur kommuner värderar och fastställer materiella 

tillgångars nyttjandetider. Arbetet syftar till att identifiera och beskriva kommuners 

värderingsmetoder, arbetsprocesser samt att utveckla en modell för fastställande av 

tillgångars nyttjandetider. Arbetets data är insamlad genom två delstudier där 

semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Insamlad data 

analyserades med hjälp av teorin om ansvarsskyldighet, agentteorin, teorin om 

förvaltarskap, institutionell teori samt Life cycle costing teorin. Teorierna användes i 

analysen för att skapa en bild av varför kommunerna agerar som de gör i samband med 

värderingar av tillgångars nyttjandetid samt för att ta reda på hur kommuner skulle 

kunna göra denna värdering. Analysen har resulterat i en arbetsmodell för hur 

kommuner kan värdera tillgångars nyttjandetider. Arbetets slutsatser förklarar att 

kommuner har svårt att anpassa sig till förändringar på grund av att tjänstemännen inom 

kommunerna är starkt påverkade av normer och kognitivt beteende. Slutsatserna 

förklarar även att det krävs att kommunerna har kontroll eller skapar incitament för att 

genomföra förändringarna som de nya rekommendationerna innebär.  

 

Nyckelord: Redovisningsrekommendationer, kommuner, värdering, materiella 

anläggningstillgångar, nyttjandetid, avskrivningstider 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

In 2006 and 2009 new recommendations for municipalities to evaluate their fixed assets' 

useful lives were published by Rådet för kommunal redovisning (The Council for the 

municipal accounts). The purpose of this study was to increase understanding of how 

municipalities evaluate and determine tangible assets, useful lives. The study aims to 

identify and describe the municipal valuation methods, work processes and to develop a 

model for determining the asset's useful lives. Data was collected through two separate 

studies in which semi-structured interviews were used as data collection method. 

Collected data were analyzed using the theory of accountability, agency theory, 

stewardship theory, institutional theory and Life cycle costing theory. The theories were 

used in the analysis to create a picture of why municipalities do what they do in the 

valuation of the assets useful life and to find out how municipalities could do this 

valuation. The analysis has resulted in a working model for how municipalities can 

value assets useful lives. The study´s conclusions states that municipalities have 

difficulty adapting to the changes because officials in the municipalities are heavily 

influenced by norms and cognitive behavior. The findings also explain that it is required 

that municipalities have control or provide incentives for officials to implement the 

changes that the new recommendations mean. 

 

Keywords: Accounting standards, municipalities, valuation, tangible assets, useful life, 

depreciation schedules   
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1. INLEDNING 
  

Detta inledande kapitel kommer att behandla bakgrunden till examensarbetets valda 

ämne samt problemdiskussion och problemformulering. Kapitlet behandlar 

avslutningsvis syftet med examensarbetet.  

1.1 Inspiration  
Under hösten 2010 genomförde vi en utbildningstid i Luleå respektive Skellefteå 

kommun. Utbildningstiden uppmärksammade oss på att flera kommuner tillämpade 

föråldrade värderingsmetoder för att fastställa materiella tillgångars nyttjandetider. 

Kommunerna verkade inte ha anpassat sin redovisning till dagens gällande 

redovisningsrekommendationer. För att undersöka i vilken omfattning denna anpassning 

hade påbörjats genomförde vi under hösten en studie, delstudie 1 och under detta arbete 

har vi fortsatt med delstudie 2, detta arbete består av både delstudie 1 och 2. Detta 

examensarbete skrivs på uppdrag av Luleå kommuns tekniska förvaltning.  

1.2 Kommunala redovisningsrekommendationer 
Sverige har idag 290 kommuner som tillsammans står för 20 procent av Sveriges BNP 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2011 [SKL]), vilket utgör en betydande del av den 

svenska välfärdsproduktionen. Kommunernas intäkter utgörs till 68 procent av 

skatteintäkter medan taxor och avgifter står för 7 procent (SKL, 2011). Den kommunala 

redovisningen har fram till 1950-talet varit mer eller mindre oreglerad, vilket gett 

upphov till varierande praxis inom det kommunala redovisningsområdet. I slutet av 

1990-talet genomgick den kommunala redovisningen en omfattande förändring. En 

hårdare och mer tvingande reglering av kommunernas redovisning infördes i och med 

ikraftträdandet av den kommunala redovisningslagen (1997:614). Denna lag reglerar 

bland annat kommuners värdering och avskrivning av tillgångar. Lagen reglerar även 

kommunernas skyldighet att ange redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpas 

vid redovisningen av tillgångar. (Falkman & Orrbeck, 2001) 

 

Mellan åren 1985 och 2009 tillämpade Sveriges kommuner redovisnings-

rekommendationer, utgivna av Svenska kommunförbundet och Referensgruppen i 

redovisning, i sin redovisning och avskrivning av tillgångar (Falkman & Orrbeck, 

2001). Enligt dessa rekommendationer kunde jämförbarhet mellan kommunerna uppnås 

om alla kommuner tillämpade en enhetlig värdering och redovisning av tillgångar. En 

enhetlig värdering kunde i sin tur uppnås genom att kommunerna tillämpade 

rekommendationernas föreslagna tidsintervall för avskrivningar på anläggnings-

tillgångarna. (Referensgruppen i redovisning, 1997) 

 

Under åren 2006 respektive 2009 utkom kommunernas normgivande organ, Rådet för 

kommunal redovisning (RKR), med nya redovisningsrekommendationer för hur 

svenska kommuner skulle hantera värdering, fastställande av nyttjandetider samt 

redovisning och avskrivningar av tillgångar. Jämförbarhet mellan kommuner uppnås 

enligt de nya rekommendationerna om kommuner tillämpar värdering utifrån faktisk 

nyttjandetid i den egna verksamheten, medan de äldre rekommendationerna förespråkar 

användning av samma avskrivningstider till liknande tillgångar. De nya 

rekommendationerna anger även att varje kommun ska utföra enskilda prövningar för 

varje materiell anläggningstillgångs nyttjandetid, utifrån anläggningstillgångens 

nyttjande i verksamheten.  
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1.3 Problemdiskussion 
Kommuner har till uppgift att tillgodose samhällsservice, och har därmed 

ansvarsskyldighet gentemot samhället. Kommuners främsta intäktskälla är 

skatteintäkter, utöver detta erhålls intäkter från kommunmedborgarna via taxor och 

avgifter från taxefinansierad verksamhet som VA- och avfallsverksamhet. (SKL, 2011) 

Med taxefinansierad verksamhet avses verksamheter där intäkterna kommer från 

kommunens invånare i form av avgifter. Eftersom kommuner bedriver verksamheter 

genom finansiering från kommunens invånare ställs höga krav på resursanvändningen. 

Kommunerna har skyldighet att hushålla med sina resurser och inte slösa med 

skattebetalarnas medel (SKL, 2011).  

 

I sin verksamhet nyttjar kommuner ansenliga mängder anläggningstillgångar. 

Värdering, fastställande av nyttjandetider och redovisningen av dessa tillgångar, samt 

kommunernas användning av tillgångarna, har visat sig ha en betydande inverkan på 

kommunernas redovisade resultat och ställning (RKR, 2009). Korrekta nyttjandetider på 

anläggningstillgångar och därmed korrekta avskrivningstider säkerställer att 

skattemedel inte nyttjas på felaktigt sätt. Långa avskrivningstider bidrar till att 

kommuner får högre årliga kostnader, viket medför en felaktig användning av 

skattemedel från kommunens invånare (Nyman, Nilsson & Rapp, 2005). Felaktiga 

avskrivningstider för tillgångar som nyttjas i taxefinansierade verksamheter, får i sin tur 

konsekvensen att fel generation får bära kostnaderna. Det är därav största vikt att 

kommunerna använder skatteintäkterna på ett optimalt sätt för att uppnå den bästa 

samhällsnyttan (Nyman et al., 2005) Korrekt redovisning av hur kommunens resurser 

har använts blir därmed viktig för att visa kommunens invånare vilka ekonomiska 

förutsättningar kommunen har (RKR, 2011). 

 

Korrekt och offentlig redovisning har under de senaste årtiondena blivit allt viktigare på 

grund av en rad uppdagade skandaler inom västvärldens offentliga sektorer. 

Skandalerna har resulterat i minskat förtroende för offentliga tjänstemän, vilket i sin tur 

ökat kravet på den offentliga redovisningen som inneburit att kommuners 

ansvarsskyldighet gentemot samhället ökat. (Coy, Fischer & Gordon, 2001) Politiska 

organisationer som kommuner har flera beslutsfattande nivåer, vilket bidrar till en ökad 

svårighet med att övervaka att ansvarsskyldigheten följs i organisationen. Med många 

beslutsfattande nivåer uppkommer ett flertal olika principal agentförhållanden i en 

organisation, vilket i sin tur leder till att asymmetrisk informationsdelning uppstår. 

(Tarschys, 2002) Problematik som uppstår i samband med asymmetrisk 

informationsdelning kan analysers med hjälp av teorierna om, ansvarsskyldighet samt 

agentproblematiken och förvaltarskap som belyser de interna förhållandena som råder i 

organisationer såsom kommuner.  

 

Kommuners avskrivningar på tillgångar regleras i kommunallagen (1991:900) och lagen 

om kommunal redovisning (1997:614). Kommunallagen anger att kommuner ska ha 

god ekonomisk hushållning vilket innebär att kostnader och intäkter ska vara i balans, 

kommuner får därav ej redovisa varken vinst eller förlust i årsbokslutet. Balanskravet 

kan i sin tur leda till att tjänstemän på förvaltningar väljer att öka avskrivningar under 

de år som resultatet ser ut att bli positivt för att inte riskera att få minskad budgetram till 

kommande år. Handlandet kan innebära att tjänstemän i första hand arbetar för den egna 

förvaltningens bästa istället för att prioritera hela kommunens intressen.  

Tjänstemännens agerande, som skapar problem mellan invånarna och kommunen samt 

mellan politikerna och tjänstemännen inverkar även på redovisningen av tillgångar då 

den inte längre är ärlig och rättvisande. Inkonsekvent förfarande i värderingsprocessen 

skapar på detta sätt en icke rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning. 



3 

 

 

Inkonsekvent förfarande i värderingsprocessen utgör motpol till rättvisa och ärlighet, 

som båda är centrala delar i förvaltarskapsteorin och som även förespråkas inom public 

accounting. Förvaltarskapsteorin belyser förhållandet mellan förvaltaren av en 

organisation och dess principal. (Coy et al., 2001) Kommuner kan göra avsteg från 

förvaltarskapsperspektivet i samband med att tillgångars nyttjandetider värderas på ett 

felaktigt sätt, vilket ofta resulterar i felaktiga avskrivningstider. Avskrivningstiderna 

riskerar i dessa fall att bli längre än den tiden tillgången nyttjas i verksamheten, vilket 

medför att kommunens befolkning får bära kostnaden för en tillgång som inte längre 

nyttjas i den kommunala verksamheten. Kommunen använder i dessa fall skatteintäkter, 

avgifter och taxor, från kommunens invånare, på ett felaktigt och ineffektivt sätt. Detta 

kan i sin tur få stora konsekvenser för Sveriges invånare då svenska kommuner årligen 

utför investeringar för miljarder kronor (SCB, 2009). I detta arbete använder vi 

förvaltarskapsteorin för att undersöka hur kommuner ska hantera kontroll och 

övervakning i organisationen.  

 

Organisationer, såsom kommuner, består enligt den institutionella teorin av tre pelare; 

lagar/regler, normer och kognitivt beteende (Scott 2001). Normer är oskrivna regler som 

finns djupt rotade i en organisation och är därmed svåra att förändra (Bang, 1999). Detta 

examensarbete har utförts på grund av ett flertal kommuner inte anpassat sin värdering 

och fastställandet av nyttjandetider för tillgångar till de nya rekommendationerna, 

utgivna av RKR. Svenska kommuner har under de senaste 20 åren fastställt 

avskrivningstiderna på tillgångar på samma sätt. Djupt rotade normer och kognitivt 

beteende medför i detta fall att kommuner värderar och fastställer nyttjandetider på ett 

felaktigt sätt och agerandet visar på att kommuner är starkt påverkade av normer och 

kognitivt beteende. Vi använder oss i detta arbete av institutionell teori för att beskriva 

varför kommuner agerar som de gör.   

  

De nya rekommendationerna kräver att kommunerna frångår djupt rotade normer och 

kognitivt beteende då det gäller fastställandet av avskrivningstider på tillgångar. 

Rekommendationerna framhäver vikten av att kommuner utför bedömningar för varje 

investerings beräknade nyttjandetid. Nyttjandetiden, som speglar perioden under vilken 

en tillgång beräknas nyttjas i verksamheten, avgör även vilken tid för avskrivning som 

ska tillämpas för tillgången. Life cycle costing (LCC) teorin lyfter fram hur 

organisationer kan optimera ägandet av en tillgång genom att identifiera alla betydande 

kostnader som uppstår under tiden för innehavet av en tillgång (Woodward & Demirag 

1989). Bristfälliga investeringskalkyler medför att kommuner får låg säkerhet i 

beräkningarna av kostnader som kan uppstå under perioden för innehavet av tillgången, 

vilket i sin tur leder till felaktiga kostnader, som påverkar kommunens resultat. För att 

öka säkerheten i bedömningen av tillgångars nyttjandetider och skapa möjlighet till mer 

korrekta avskrivningstider i kommuner använder vi oss av LCC teorin.  

 

Svenska kommuner behöver en arbetsmodell för fastställandet av nyttjandetiderna för 

tillgångar och modellen ska vara utformad så att den inte stör den dagliga kommunala 

verksamheten. För att kommunerna ska kunna genomföra enskilda prövningar krävs det 

fler resurser, i form av ekonomisk och mänsklig natur. Detta skapar problem då 

kommuner har begränsade resurser och ofta tampas med sparkrav och krav på effektivt 

nyttjande av resurser. Det är därav största vikt att utforma en värderingsmodell som inte 

påverkar resursanvändningen i någon större omfattning. 
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1.4 Problemformulering 
Utifrån ovanstående diskussion har vi kommit fram till följande problemformulering: 

 

Hur värderar och fastställer kommuner nyttjandetider för sina materiella 

anläggningstillgångar och varför gör de på detta sätt? 

1.5 Syfte 
Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur kommuner värderar och fastställer 

materiella anläggningstillgångars nyttjandetider. Vi kommer att utröna detta genom tre 

delsyften: 

 

1. Identifiera och beskriva kommuners värderingsmetoder för materiella 

anläggningstillgångar 

2. Identifiera kommuners arbetsprocesser för fastställandet av nyttjandetider för 

materiella anläggningstillgångar 

3. Utveckla en arbetsmodell för kommuners fastställande av nyttjandetider för 

materiella anläggningstillgångar  
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2. ARBETETS INRAMNING 
 

Avsnittet beskriver den referensram vi antagit i detta arbete. Varje teori presenteras 

kort för att sedan kopplas mot den kommunala verksamheten. Analysen av det empiriska 

materialet har skett utifrån denna referensram. 

2.1 Public accounting i kommuner 
I FNs ”Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter” från år 1948 deklareras 

allmänhetens rätt till information som rör all offentlig verksamhet (Coy et al., 2001). 

Under de senaste åren har världen kunnat se exempel på hur företag manipulerat 

redovisningen, vilket ökat allmänhetens intresse och kännedom om offentlig 

verksamhet och lett till ett ökat behov av kontroll och insyn i företagens verksamheter 

(Coy et al., 2001; Nyman et al., 2005). Detta har även lett till att det nu ställs högre krav 

på insynen i offentliga myndigheters redovisning. Ansvarsskyldighet (accountability) 

handlar om mer än bara ekonomisk information, ansvarsskyldighet handlar även om ett 

moraliskt, socialt och politiskt ansvarstagande. Allmänheten har rätt att få information 

om hur och på vilket sätt offentliga resurser har använts och vilka som har gynnats av 

resurserna och resursanvändningen. (RKR, 2007) Enligt kommunallagen (1991:900) är 

kommuner skyldiga att hålla årsredovisningen tillgänglig för allmänheten. Public 

accounting innebär således att offentliga organisationer som kommuner har skyldighet 

att lämna information om verksamheten till allmänheten. 

2.1.1 Teorin om ansvarsskyldighet & agentteorin 

Ansvarsskyldighet är ett perspektiv inom public accounting. Ansvarsskyldighet innebär 

i grunden att vi tar ansvar för våra handlingar (Mulgan, 2000) samtidigt som vi är 

skyldiga att kunna förklara de åtgärder vi vidtagit (Robinson, 2003). Begreppet 

ansvarsskyldighet betonar vikten av att ha kontroll över den egna organisationen. I den 

organisatoriska ekonomi- och managementlitteraturen används agentteorin, även kallad 

principal-agentmodellen, som ett ramverk för strukturering och hantering av 

kontraktsförhållandet mellan principalen och agenten, samt som förklaring av beteendet 

mellan dessa.(Van Slyke, 2006). Agentteorin handlar om relationen mellan principalen 

och agenten, där principalen är den som delegerar arbete till agenten. Ett vanligt 

exempel på detta är förhållandet mellan en chef och dess anställda. (Eisenhardt, 1989) 

Agentteorin är lämplig att tillämpa vid studier av kommuner, då ägandet och kontrollen 

är åtskilda i en kommun. På grund av att kontroll och ägande är åtskilt uppstår 

agentproblematiken då det är svårt och kostsamt att övervaka agenterna så att de handlar 

utifrån principalens mål (Nyman et al., 2005). 

 

Agentproblematiken uppstår då parterna, principalen och agenten, i en organisation har 

olika mål och visioner med sitt arbete och därmed eftersträvar olika saker. Om båda 

parterna är nyttomaximerande leder detta till att agenten inte kommer att handla utifrån 

vad som är bäst för principalen, och därmed organisationen, utan efter vad som är bäst 

för agenten själv. (Jensen & Meckling, 1976) Agentproblematiken uppkommer på 

grund av att agenten motiveras av personliga mål som är synliga utåt och därmed 

gynnar agentens egenintresse (Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997). Agentteorin ser 

agenten som en individ som är nyttomaximerande, begränsat rationell, agerar 

opportunistiskt och som arbetar för att till så hög grad som möjligt nå sina egna mål 

(Jensen & Meckling, 1976). Enligt agentteorin krävs det att principalen kontrollerar och 

övervakar agenten för att denne ska agera utifrån organisationens intresse (Tosi, 

Brownlee, Silva and Katz, 2003). 
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Agentteorin försöker lösa två problem som kan uppstå i principal-agentförhållandet. Det 

första problemet är myndighetsproblemet som uppstår då principalens och agentens mål 

inte är desamma, samtidigt som det är svårt och kostsamt att mäta vad agenten faktiskt 

utför. Det andra problemet är risk, som uppkommer om principalen och agenten har 

olika uppfattningar om risktagande, vilket leder till att båda aktörerna kommer att fatta 

beslut utifrån hur riskbenägna de är. (Eisenhardt, 1989).  

 

Adverse selection och moral hazard är de främsta orsakerna till varför det uppstår 

problem i principal-agent förhållandet (Lambright, 2008). Båda fenomenen uppstår på 

grund av att asymmetrisk information föreligger, vilket innebär att vissa aktörer har 

bättre information än andra. Adverse selection uppstår då agenterna döljer vissa 

oönskade egenskaper för principalen. (Baye, 2009) Detta kan exempelvis handla om att 

agenten är ”arbetslat” men döljer det för principalen. Moral hazard innebär att agenten 

agerar på ett sätt som enbart gynnar agenten samtidigt som chansen att principalen 

upptäcker detta är liten (Baye, 2009). Detta kan exempelvis uppstå då tjänstemännen på 

kommunen väljer att värdera tillgångars nyttjandetider på ett sådant sätt som gynnar den 

egna förvaltningen och inte hela kommunen. Enligt Lambright (2008) innehåller i 

princip alla kontraktsförhållanden, exempelvis mellan arbetsgivare och anställd eller 

politiker och tjänsteman, spår av principal-agentproblematiken. Jensen och Meckling 

(1976) anser i sin tur att agentproblematiken är ett vanligt förekommande problem i 

organisationer där ägandet är skilt från kontrollen.  

2.1.1.1 Agenter i kommunen 

Nedanstående del av arbetets inramning refererar i första hand till författarna Nyman, 

Nilsson och Rapp, 2005, då denna artikel är ensam i sitt slag med sin koppling mellan 

agenter och kommuner.   

 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande och styrande organ som utgörs 

av folkvalda politiker vars uppgift är att fatta beslut för kommuninvånarnas och 

samhällets bästa. Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen vars 

övergripande uppgift är att leda, samordna och förvalta kommunens ansvarsområden, 

samt ha uppsikt över de kommunala nämnderna och bolagens verksamheter. 

Kommunens folkvalda politiker har därmed ansvarsskyldighet gentemot kommunens 

invånare, vilket innebär att ett principal-agentförhållande finns mellan de folkvalda 

politikerna och invånarna, där kommunens invånare är principalen och politikerna är 

agenten. (Nyman et al., 2005)  

 

Inom Sveriges kommuner är det tjänstemännen som har uppgiften att förbereda och ta 

fram information till kommunens politiker, information som politikerna sedan använder 

som underlag för att fatta beslut. Politiska beslut grundas på information från 

tjänstemän, därav är det viktigt att information är korrekt för att det med säkerhet ska 

kunna vidtas rätt åtgärder. Kommunala tjänstemän har i regel svaga incitament till att 

förmedla korrekt information till kommunens politiker då tjänstemännen inte är föremål 

för revision och ej granskas av revisorerna. Därav är det politikerna och inte 

tjänstemännen som bär den kommunala ansvarsskyldigheten. I praktiken innebär detta 

dock att det är tjänstemännen som till största del påverkar ansvarsskyldigheten genom 

kommunens alla led, då det är tjänstemännens uppgift att förbereda och genomföra de 

politiska besluten som fattats. (Nyman et al., 2005) 

 

I vissa fall är det svårt att fastställa ansvarsskyldigheten i kommunen. För det första 

försvåras fastställandet av ansvarsskyldigheten inom kommunen i de fall som 

kommunfullmäktige åsidosätter sitt ansvar med att fastställa tydliga mål och uppdrag 
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för kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder. Detta får konsekvensen att det 

blir otydligt vilka målen är, samt vem som ska bära ansvaret för dessa. För det andra 

påverkas ansvarsskyldigheten när politikerna har andra intressen att tillgodose förutom 

de primära intressenternas intressen, det vill säga kommuninvånarnas intressen. (Nyman 

et al., 2005)  

 

Kommuners ansvarsskyldighet gentemot kommunens invånare yttrar sig bland annat 

genom deras skyldighet att använda tillgängliga resurser så effektivt som möjligt. 

Kommunerna bör exempelvis använda skatteintäkterna effektivt och säkerställa att 

resurserna kommer samhället tillhanda. Då kommuner ej drivs i vinstsyfte kan det 

saknas incitament för att arbeta så effektivt som möjligt. I små organisationer där det 

endast finns en agent och en principal påverkar dessa aktörer varandras beteende vilket 

resulterar i att uppdraget genomförs på ett tillfredställande sätt. Det sociala samspelet 

mellan principal och agent fungerar då som en kontrollmekanism vilket motverkar 

risken för att principal-agent problematiken kan uppstå.  I de fall principalen och 

agenten har kontakt under långa perioder uppstår en nära relation mellan dem, vilket ger 

upphov till ett åtagande hos agenten gentemot principalen som därmed agerar utifrån 

principalens intresse. Om ansvarsskyldigheten återfinns i flera led inom en organisation 

uppstår flertalet principal-agentförhållanden där relationen mellan aktörerna inte är 

tillräckligt stark för att fungera som kontrollmekanism. (Nyman et al., 2005) 

Komplexiteten i dessa agent-principalförhållandena medför att relationen mellan 

aktörerna blir otillräcklig för att kunna fungera som kontrollmekanism då situationen är 

svår att överblicka, vilket leder till att agenten lätt kan undanhålla information för 

principalen (Tarschys, 2002). 

 

På grund av komplexiteten i att fastställa ansvarsskyldigheten inom kommuner kan 

asymmetrisk information i många fall ge upphov till kostnader som drabbar kommunens 

invånare. Kostnaderna som uppstår kan medföra att budgetramar överskrids på grund av 

att brister i kontroll och uppföljning av den kommunala verksamheten, vilket i sin tur 

medför att de kommunala skatteintäkterna inte använts på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt. (Nyman et al., 2005) 

2.1.1.2 System för ansvarsskyldighet 

För att kommuner ska kunna bedriva och granska sina verksamheter i enlighet med vad 

som betraktas som demokratiska principer krävs det att systemet för ansvarsskyldighet 

är konstruerat på ett sätt som möjliggör kontroll och insyn av detta system. Brister i 

kontrollen tenderar att föreligga i de fall som asymmetrisk information flödar genom 

organisationens led och system för ansvarsskyldighet, samtidigt som risken att bli 

upptäckt är liten. Detta medför i sin tur att agenten i många fall väljer att agera utifrån 

sina egna intressen istället för principalens. Problem kan även uppstå i de fall systemet 

för ansvarsskyldighet har en komplexitet som gör det svårt att fastställa vem som är 

uppdragsgivaren och vad uppdraget har för syfte. I de fall syftet med en åtgärd inte är 

tydligt definierat, finns det risk att agenten väljer att agera utifrån sin egen uppfattning 

istället för vad som är principalens avsikt. I dessa fall föreligger även risken med att 

agenter längre ner i organisationens led av ansvarsskyldighet väljer att agera utifrån vad 

som belönas och mäts, vilket sällan är till organisationens bästa. (Nyman et al., 2005) 

2.1.1.3 Kontroll över agenten 

För en principal finns det i huvudsak två sätt att styra och kontrollera en agent. Det ena 

är att ha ett system som kan studera agentens agerande. Det andra är att skapa avtal med 

agenten som innebär att agenten belönas utifrån verksamhetens eller åtgärdens resultat. 

Nackdelen med denna typ av avtal är att detta kan vara kostsamt för principalen att 
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kontrollera. En annan nackdel är att agenten i många fall tilldelats ett visst uppdrag 

utifrån dennes speciella kompetens och kunskap som principalen saknar. Detta innebär 

att det uppstår asymmetrisk information mellan principalen och agenten, vilket medför 

att agenten i vissa fall kan lura principalen. Det är därför viktigt att utforma systemet så 

att principalens och agentens gemensamma mål blir uppfyllda. För kommuner innebär 

detta att kommunfullmäktige måste ansvara för att tillhandahålla tydliga mål och 

riktlinjer för den kommunala verksamheten. Om detta ej sker föreligger stor risk att 

kommunstyrelsen inte förstår uppgifter som de tilldelats och istället tar över och 

inkräktar på kommunfullmäktiges ansvar och uppgifter. Detta medför i sin tur att det 

kommer uppstå kostnader för kontroll på grund av att parterna inte har samma 

information, det vill säga att asymmetrisk information föreligger. (Nyman et al., 2005)  

 

Under vår litteratursökning har vi blivit uppmärksammade på det faktum att det finns ett 

flertal tidigare studier som behandlar ansvarsskyldighet, agentteorin och 

förvaltarskapsteorin inom kommuner, vi har dock inte funnit studier som berör dessa 

teorier i samband med värderingsproblematik gällande tillgångar. Eftersom dessa teorier 

är applicerbara på kommunala verksamheter anser vi att de är relevanta för vår studie. 

Då vi inte funnit tidigare studier som berört vårt ämne anser vi att det inom detta 

område finns forskningsmöjligheter.  

2.1.2 Teorin om förvaltarskap 

Inom ekonomisk organisationsteori undersöks ofta beteenden och relationerna inom 

organisationer där förvaltarskapsteorin (stewardshipteorin) framhäver kollektiv 

målöverenstämmelse framför det egna intresset (Van Slyke, 2006). Förvaltarskapsteorin 

kan ses som ett alternativ till agentteorin, där relationen mellan principalen och 

förvaltaren undersöks. I agentteorin drivs agenten av att uppfylla personliga mål och 

visioner. Inom förvaltarskapsteorin anses förvaltaren inte motiveras av personliga mål 

utan det antas att individen och organisationen har samma mål. Tvärtom vad som gäller 

i agentteorin så strävar förvaltaren efter väsentliga immateriella belöningar, som till 

exempel möjligheter till tillhörighet, att växa som person eller självförverkligande. 

(Davis et al., 1997) Förvaltarskapsteorin är lämplig att använda vid undersökningar av 

hur kommuner värderar sina tillgångar, eftersom att den beskriver vilka interna 

förhållanden som finns inom en organisation. 

 

Syftet med förvaltarskapsperspektivet är att visa hur organisationen förvaltat 

investeringsmedel och därmed blir balansräkningen en viktig rapport. Rättvisa och 

ärlighet är centrala inom förvaltarskapsperspektivet, även balans mellan ägaren och 

förvaltarens intressen förespråkas. Ansvarsskyldighet och förvaltarskap fokuserar på 

relationen mellan informationsgivaren och informationsmottagaren i stället för att 

fokusera på användarna.(Coy et al., 2001) 

 

Förvaltarskapsteorin anser att långsiktiga kontraktsförhållanden bygger på förtroende, 

anseende, engagemang och kollektiva mål. När det gäller kontraktsförhållanden inom 

den offentliga sektorn är förvaltarskapsteorin lämplig att använda, eftersom kommuner 

drivs utan vinstsyfte. Detta förhållningssätt finns ofta inom den sociala verksamheten i 

den offentliga sektorn samtidigt som den i andra delar av den offentliga sektorn inte är 

lika framträdande (Van Slyke, 2006). Enligt Tosi et al. (2003) innebär 

förvaltarskapsperspektivet att människor kommer agera utifrån organisationens intresse 

utan eller med endast liten kontroll från organisationen.  

 

I grund och botten bygger förvaltarskapsteorin på att principalen och förvaltaren har ett 

förtroende för varandra. Förvaltaren värderar samarbete högt, även om principalens mål 



9 

 

inte helt är i linje med förvaltarens egna mål. Detta grundar sig i att förvaltaren anser att 

nyttan av att arbeta mot principalens centrala mål är högre än att uppnå sina individuella 

mål. Den ursprungliga dispositionen för både principalen och förvaltaren är förtroende 

och förverkligandet av kollektiva intressen. (Van Slyke, 2006) 

 

Enligt förvaltarskapsteorin maximerar den enskilde förvaltaren sin egen nytta genom att 

agera utifrån organisationens bästa (Tosi et al., 2003). Genom att förvaltaren och 

principalen har gemensamma intressen leder detta till att förvaltarens intressen uppfylls 

om organisationen är livskraftig och framgångsrik vilket är principalens intresse (Davis 

et al., 1997).  I och med att förvaltaren handlar utifrån organisationens intresse finns 

möjligheten att förvaltarens egna intressen kan uppfyllas i form av personlig utveckling 

och bra prestationer (Tosi et al., 2003).  

2.1.3 Förvaltarskapsteorin vs. agentteorin 

Förvaltarskapsteorin och agentteorin syftar båda till att anpassa principalens och 

agentens/förvaltarens intressen till varandra, dock skiljer sig teoriernas syn på det 

mänskliga beteendet och motivation i organisationen. Teorierna har olika syn på 

kontroll och detta beskrivs i teori X och teori Y. Teori X menar att människan är lat, 

passiv och saknar motivation att arbeta vilket gör att de måste kontrolleras för att de ska 

agera utifrån vad som är bäst för organisationen. (Tosi et al., 2003) Enligt Tosi et al. 

(2003) har agentteorin starka kopplingar till teori X då teorin anser att agenten måste 

övervakas. Teori Y menar dock att människor, inte är passiva, har stor förmåga att ta 

ansvar och i grunden är motiverade att arbeta. Förvaltarskapsteorin är baserad på teori 

Ys antaganden om mänskans natur och menar att förvaltarna kommer att agera utifrån 

organisationens intresse om omgivningen uppmuntrar till en kollektiv 

organisationskultur och engagemang (Tosi et al., 2003; Davis et al., 1997).  

 

Enligt Tosi et al. (2003) medför övervakning av agenten att denne mest troligt kommer 

att agera för organisationens intresse eftersom agenten blir övervakad. Om 

organisationen däremot har ett förvaltarskapsperspektiv medför tillämpningen av 

kontroll och övervakning som förespråkas i agentteorin, att förvaltarens motivation för 

att agera för organisationens bästa dämpas. Istället bör organisationen skapa en intern 

miljö som bidrar till engagemang och vilja till deltagande. (Tosi et al., 2003) Enligt Tosi 

et al. (2003, s. 2056-2057) finns det ett flertal forskningar som stödjer både agentteorin 

och förvaltarskapsteorin. Det finns till exempel studier som visar att chefer satte sina 

egna intressen före ägarnas när de hade möjlighet till det: 

 
1 Chefer valde redovisningsmetoder som uppvisade ett 

gynnsammare resultat för dem än för aktieägarna 

Groff and Wright, 1989; Holthausen 

and Leftwich, 1983; Sunder, 1975 

2 Chefer tog investeringsbeslut som var mindre optimala för 

ägarna men som minimerade chefernas egna risker 

Coffee, 1988; Hill et al., 1988; Morck 

et al., 1989 

3 Chefer genomförde förvärv och fusioner som medförde 

högre kostnader för ägarna 

Ahimud and Lev, 1981; Jarrell et al., 

1988; Roll, 1987 

4 Chefer använde sig av interna strategier för att hindra 

organisatoriska ansträngningar vars syfte var att 

kontrollera chefernas handlingsfrihet 

Salancik and Pfeffer, 1980; Schleifer 

and Vishny, 1988; Tosi and Gomez-

Mejia, 1989 

5 Chefer använde sig av organisatoriska resurser för att 

avskärma sig från disciplinerande effekter från externa 

marknader 

Dann and DeAngelo, 1983; Malatesta 

and Walkling, 1988; Ryngaert, 1988) 

6 Det viktigaste och mest fördelaktiga för ägarna var att ha 

utomstående direktörer som ansvarade för att övervaka 

VDn 

Coles and Hesterly, 2000 

7 När det meddelades att ledande ställningar inom ett företag 

skulle konsolideras blev det reaktioner på aktiemarknaden 

som gjorde att ägarna drabbades av förluster 

Worrell et al., 1997 
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Det finns även bevis som styrker förvaltarskapsteorin och flera undersökningar som 

stöder förvaltarskapsteorin baseras på teori Y. Studierna har visat att individer inte sätter 

sitt eget intresse före organisationens, exempelvis:   

 
1 Företag diversifierade inte på grund av hög grad av 

kontroll utan på grund av ledningens önskemål om att ta 

itu med problem som rörde prestandan 

Fox and Hamilton, 1994 

2 När VDn även hade en styrelseposition uttrycktes 

förtroendet från styrelsen genom att avkastningen till 

aktieägarna var högre än i de fall när VDn inte innehade 

båda rollerna som VD och styrelsemedlem 

Donaldson and Davis, 1991 

3 Styrelser som inte innehöll medlemmar från 

företagsledningen gav en negativ effekt på aktieägarnas 

förmögenhet och aktietillväxt 

Muth and Donaldson, 1998 

 

Ovanstående studier har visat att om det finns ett agentperspektiv inom organisationen 

kommer agenten att handla utifrån sitt eget intresse istället för organisationens. I de 

organisationer som har ett förvaltarskapsperspektiv har studierna visat att teori Y 

stämmer vilket innebär att förvaltaren kommer sätta organisationens intresse före sitt 

eget.  

2.2 Institutionell teori 
För att uppnå syftet med detta arbete använder vi oss av den institutionella teorin. 

Teorin används för att få en förståelse för varför kommuner inte anpassat sitt arbete med 

värdering av tillgångars nyttjandetider till RKRs nya redovisningsrekommendationer. 

Detta trots att rekommendationerna varit gällande under några år. 

 

Institutionell teori handlar om organisationer och hur de påverkas av oskrivna 

uppförandekoder som ligger bakom och stödjer organisationers formella regler (North, 

1990). Institutioner begränsar och reglerar därmed beteendet i organisationer (Scott, 

2001). Enligt Scott (2001) består organisationer av reglerande, normativa och kognitiva 

strukturer och aktiviteter som ger organisationens sociala beteenden, stabilitet och 

mening. Institutioner består således av tre pelare; regler, normer och kognitivt beteende. 

 

Den reglerande pelaren består av lagar och regler som tillsammans med normer och 

kognitivt beteende styr institutionen (Scott 2001). För att försöka påverka ett framtida 

organisatoriskt beteende bestraffas överträdelse av lagar och regler med olika typer av 

sanktioner, medan överensstämmelse med dessa premieras med belöningar. (Scott, 

2001., North, 1990) Institutionens regler kan vara av både formell och informell 

karaktär (North, 1990).  

 

Normativa system består av både värderingar och normer, samtidigt som systemet 

uttrycker mål och lämpliga sätt att genomdriva målen. Värderingar utgörs av 

föreställningar om vad som är önskvärt som existerande strukturer och beteenden kan 

jämföras med. Normer talar i sin tur om hur någonting borde göras. Normer uttrycker 

även vilka rättigheter, skyldigheter, privilegier och uppgifter som olika medlemmar i en 

organisation har att förhålla sig till. Vissa värderingar och normer är applicerbara på alla 

medlemmar i en organisation, medan andra värderingar och normer endast är tillämpliga 

för vissa av organisationens medlemmar. (Scott, 2001) 

 

Enligt Scott (2001) utgörs kognitivt beteende av det som tas för givet inom en 

organisation. Kognitivt beteende inom organisationer existerar på grund av att 

organisationens rutiner tas för givna. Organisationens medlemmar agerar och följer 

rutiner utan någon reflektion över varför det ska göras på ett visst sätt då förfarandet tas 
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för givet. Det organisatoriska agerandet grundas på sådant som tas för givet och 

samtidigt som organisationens medlemmar tar efter varandras agerande. 

 

Enligt Scott (2001) kan institutioner definieras enligt följande: 

 

 Institutioner är sociala strukturer som har stor motståndskraft 

 Institutioner består av kulturella-kognitiva, normativa och reglerande 

beståndsdelar. Det sociala livet får stabilitet och mening genom dessa 

beståndsdelar. 

 Institutioner förs vidare av organisationens rutiner, artefakter och relationer 

 Institutioner finns så väl inom världssystemet som på individnivå 

 Institutioner kan betecknas som stabila, dock kan processer inom dem förändras 

 

Enligt Scotts definition är därmed kommuner institutioner. Institutionell teori kan 

appliceras på institutioner såsom kommuner då de styrs av lagar och regler, normer och 

kognitivt beteende. 

 

Organisatorisk prägel är när organisationer bibehåller vissa metoder som inte är valda 

på grund av rationella beslut utan på grund av att de tas för givna och att organisationen 

alltid gjort på detta sätt (Carpenter & Feroz, 2001). I ett flertal av Sveriges kommuner 

sker värderingen av tillgångar i enlighet med gamla redovisningsrekommendationer på 

grund av att dessa rekommendationer mer eller mindre alltid tillämpats. In de fall då 

kommuner gör förändringar, bland annat inom redovisning, beror detta på att andra 

kommuner redan genomfört dessa förändringar och att denna förändring anses vara utan 

risk. Detta handlingsätt tas upp av Carpenter & Feroz (2001), som menar att 

organisationer agerar utifrån vad, som inom deras område, anses vara legitimt oavsett 

den faktiska användbarheten. Även osäkerhet kan vara en bidragande faktor till att 

organisationer imiterar andra organisationer som anses vara framgångsrika inom deras 

område (Carpenter & Feroz, 2001). Homogenitet mellan kommuners strukturer och 

metoder beror enligt den institutionella teorin på hur organisationers anpassar sig till 

dominerande normer, traditioner och sociala influenser i den interna och externa miljön 

(Carpenter & Feroz, 2001).  

2.3 Life Cycle Costing 
För att kunna utarbeta en arbetsmodell för hur kommunerna ska fastställa tillgångars 

nyttjandetider har vi studerat teorin Life cycle costing (LCC), som är en bra metod för 

att identifiera kostnader som uppstår under en tillgångs livslängd. LCC är även 

användbar för att kunna göra en mer korrekt bedömning av en tillgångs livslängd.  

 

LCC används för att uppskatta vilka kostnader en anläggning eller en komponent 

kommer att omfattas av under dess uppskattade livscykel eller nyttjandetid i en 

verksamhet (Woodward & Demirag, 1989). Genom att utföra investeringskalkyler är det 

möjligt för kommuner att identifiera investeringskostnader som en tillgång kommer att 

omgärdas av i framtiden.  Detta möjliggör även att utröna huruvida dessa 

investeringskostnader kommer att medverka till att tillgångens nyttjandetid förlängs, 

vilket i sin tur skulle komma att medföra att även avskrivningstiden förlängs. LCC 

utgörs därav av alla kostnader som spenderats på tillgången under dess nyttjandetid. 

Syftet med LCC är att optimera själva ägandet av en tillgång genom att identifiera och 

kvantifiera alla betydande kostnader som uppstår under tiden för ägandet av tillgången.  

(Woodward & Demirag, 1989) 
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En tillgångs livscykel utgörs av delarna design, konstruktion, underhåll och innefattar 

även förnyelser som tillgången genomgår under dess livscykel. Beräkningen av LCC 

grundar sig därför i att identifiera tillgångens ekonomiska livslängd. (Arditi & Messiha, 

1996) Genom att beräkna de uppskattade totala kostnaderna för en tillgångs 

nyttjandetid, är det möjligt för organisationer att erhålla en tillgång som ger bättre valuta 

för pengarna (Woodward, 1997).  Avvägningar mellan olika kostnadsfaktorer som 

uppstår under en tillgångs livscykel gör det möjligt att utföra optimala val för innehavet 

av tillgången (Woodward & Demirag, 1989). Som beräkningsmetod är LCC ett verktyg 

för organisationer för att utföra korrekta ekonomiska värderingar av tillgångar. Genom 

att tillämpa LCC är det möjligt för kommuner att enbart anskaffa tillgångar som har den 

bästa totala kostnaden utifrån tillgångens livslängd (Arditi & Messiha, 1996).  

 

LCC kan användas på två sätt; som styrverktyg och som styrsystem. LCC är ett 

styrverktyg som kan användas under en tillgångs livstid, när det föreligger olika 

alternativ, för att fatta beslut om vilken riktning/handling som skapar lägst kostnad 

under tillgångens livstid.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Stages of life cycle costs (Woodward, 1997) 

 

Figur 1 illustrerar att det under en tillgångs livscykel uppstår olika kostnader, beroende 

på vilket stadie i livscykeln tillgången befinner sig i. En tillgångs livscykel kan indelas i 

tre olika stadier. I första stadiet uppstår kostnader för framtagning och utveckling av 

tillgången innan den tagits bruk. Under andra stadiet tillkommer kostnader för att 

tillverka och implementera tillgången i verksamheten. Det tredje stadiet innehåller 

kostnader för att hålla tillgången i drift.  

 

LCC kan även användas som styrsystem för den kontinuerliga driften av en tillgång och 

kan därmed användas för att aktivt förvalta en tillgång genom dess livscykel. I andra 

länder (bland annat Storbritannien) används LCC-analyser som stöd för vissa offentliga 

sektorers investeringsplaner. Inom den offentliga sektorn har LCC kommit att användas 

framförallt som verktyg i samband med kapitalinvesteringar. Som styrverktyg kan LCC 

metoden användas nästan var som helst under en tillgångs livscykel för att minimera de 

fasta kostnaderna.(Ferry, 1991) 
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2.4 Teoriernas koppling i referensramen 
I nedanstående figur beskriver vi hur vår referensram är uppbyggd och hur vi kopplar 

teorierna mot varandra.  

Figur 2. Referensram 

I vår referensram behandlar vi följande teorier; Teorin om ansvarsskyldighet, 

agentteorin, förvaltarskapsteorin, institutionell teori och teorin om Life cycle costing. I 

vårt arbete betraktar vi agentteorin och förvaltarskapsteorin som en del av teorin om 

ansvarsskyldighet. Dessa teorier kopplas i vår analys mot den institutionella teorin för 

att försöka förstå bakomliggande faktorer till hur organisationens individer agerar.   
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3 ARBETETS GENOMFÖRANDE 
 

Syftet med detta kapitel är att beskriva hur vårt arbete är genomfört. Kapitlet framhäver 

vilka metoder som använts för datainsamling och påvisar även metodproblem som 

beaktats. Med utgångspunkt i våra forskningsfrågor presenterar vi i detta kapitel vår 

insamling av empiriskt material och vår analysmodell. 

3.1 Arbetets uppbyggnad 
Då syftet med arbetet är att öka förståelsen för hur kommuner värderar och fastställer 

nyttjandetider för sina materiella anläggningstillgångar har vi delat upp arbetet i två 

delstudier. Delstudierna har sedan använts för att uppfylla de olika delsyftena. Den 

första studien, som undersöker hur norrländska kommuner värderar och fastställer 

nyttjandetiderna på materiella anläggningstillgångar samt vilka rekommendationer de 

använder sig av, uppfyller delsyfte 1. Delstudie 2 undersöker vilka förutsättningar som 

finns för att skapa en värderingsmodell för materiella anläggningstillgångar, utifrån de 

nya rekommendationerna och uppfyller delsyfte 1, 2 och 3. 

3.1.1 Delstudie 1 

Under delstudie 1 har vi studerat lagtexter och granskat redovisningsrekommendationer. 

Genom telefonintervjuer med representanter från sex norrländska kommuner har vi 

undersökt kommuners hantering och redovisning av tillgångars nyttjandetider. 

Intervjuerna gav svar på hur de aktuella kommunerna värderar sina tillgångar. Utöver 

dessa intervjuer genomfördes även två telefonintervjuer med representanter från 

branschorganisationen SKL och med normgivande organet RKR, vilket i sin tur gav 

svar på hur kommuner ska värdera sina tillgångar. Till delstudie 1, som genomfördes 

under hösten 2010, handplockade vi personer utifrån att dessa personer kunde bidra med 

mest värdefull empirisk data till vår studie, detta kallas subjektivt urval. Genom att 

utföra subjektiva urval har vi kunnat fokusera på de individer som kunnat bidra med 

värdefull information och bredd till vårt arbete, vilket inte är möjligt med andra 

urvalsmetoder som exempelvis tvärsnitt eller balanserat urval. (Denscombe, 1998) 

Under delstudie 1 genomfördes totalt tio intervjuer med olika representanter från 

kommuner samt branschorganisationen SKL och normgivande organet RKR.  

3.1.1.1 Intervjuerna 

Telefonintervjuerna i delstudie 1 gick till enligt följande: 

 

En intervjuguide med grundläggande frågor utarbetades utifrån studiens 

problemformulering och syfte. Utifrån genomförd efterforskning som givit svar på vilka 

personer som var lämpliga att intervjua (se avsnitt 3.2.2.3 Intervjupersonerna), 

etablerades kontakt med intervjupersonerna.  Intervjuerna genomfördes som 

semistrukturerade intervjuer där intervjuguiden utgjorde basen för intervjun och 

samtalet fick styra vilka övriga frågor som ställdes. På detta sätt fick de vi intervjuade 

tala om vad de ansåg var viktigt utan att påverkas av intervjufrågorna.  Fördelen med 

telefonintervjuer är att det är möjligt att intervjua personer oavsett var i världen de 

befinner sig, vilket var lämpligt för oss då vi intervjuade personer i flera olika 

kommuner. Nackdelen är att vi inte hade möjlighet att se hur aktören reagerade på våra 

frågor och att det stundtals var svårt att hålla igång samtalet. (Gillham, 2008) 

3.1.2 Delstudie 2 

Under delstudie 2 undersökte vi vilka förutsättningar och möjligheter som finns inom 

kommunerna för att utveckla en modell för deras värdering av materiella 

anläggningstillgångar. Detta gjorde vi genom att intervjua olika kommunala tjänstemän 

för att få deras syn på hur värdering skulle kunna gå till.  
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3.1.2.1 Intervjuerna 

Intervjuerna med representanter från Luleå kommun genomfördes på liknande sätt som 

den första delstudiens intervjuer, med en intervjuguide som bas där samtalet fick styra 

de övriga frågorna. Kontakten med dessa representanter etablerades genom e-mail och 

telefonsamtal, intervjuerna skedde sedan på kommunen. Varje intervju inleddes med 

allmänna frågor om intervjupersonens yrkesbefattning och befogenheter. Frågorna blev 

sedan av mer allmän karaktär, angående avskrivningar och vilken information som finns 

tillgänglig för kommunen, vid exempelvis nyinvesteringar och projekt. Intervjuerna 

med representanterna från Luleå kommun genomfördes för att identifiera nuvarande 

värderingsmetod för tillgångarna samt utröna vilket utrymme som fanns för att utarbeta 

och implementera en ny arbetsmodell för detta ändamål. 

 

Inom Luleå kommun har vi genomfört åtta intervjuer med personer från tekniska 

förvaltningen och ekonomikontoret. Vi har använt oss av ett snöbollsurval då denna 

metod är ett lämpligt tillvägagångssätt för att få fram ett tillräckligt stort urval för 

mindre forskningsprojekt som vårt. För att kunna identifiera de individer från Luleå 

kommun som varit viktiga för vårt arbete har vi genomfört ett snöbollsurval som 

inneburit att vi till en början endast tagit kontakt med ett fåtal individer, som kunnat 

bidra med viktig data till arbetet. Dessa individer har i sin tur tipsat oss om andra 

individer som kunde vara betydelsefullt för oss att prata med. (Denscombe, 1998) 

3.2 Gemensam metod för de båda delstudierna 
Nedan följer avsnitt som presenterar tillvägagångssättet för de båda delstudierna.  

3.2.1 Forskningsansats 

Ansatsen i detta arbete är av deduktiv karaktär då vi utgått från befintlig teori och 

genom semistrukturerade intervjuer studerat verkligheten utifrån vår referensram, 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2007) för att få insikt i hur kommuner ska kunna arbeta 

med fastställandet av tillgångars nyttjandetider. Vårt arbete har inslag av såväl 

normativa som deskriptiva delar (Artsberg, 2005), då vi både åskådliggör kommuners 

tillvägagångssätt för att fastställa tillgångars nyttjandetider, samt ger förslag på hur 

värdering och tillvägagångssätt för detta bör ske.  

3.2.2 Datainsamlingsmetod 

Insamling av vårt primära empiriska material har skett genom semistrukturerade 

intervjuer som varit en lämplig typ av insamling då vi efterfrågat den enskilda 

individens svar och åsikter (Jacobsen, 2002). Dessa intervjuer har varit särskilt lämpliga 

för att få fram tillförlitlig och valid information (Saunders et al., 2007).  Arbetet har en 

kvalitativ metodansats där data utgörs av utvecklade svar från de semistrukturerade 

intervjuerna. Fördelen med kvalitativ data är att den ger möjlighet till innehållsrika och 

grundliga slutsatser och gör det möjligt att gå in på djupet i frågan (Saunders et al., 

2007), vilket är en förutsättning för att vi ska kunna skapa en metod för hur kommuner 

ska arbeta med att fastställa tillgångars nyttjandetider.  

3.2.2.1 Surveyundersökning 

Surveystrategi förknippas ofta med en deduktiv forskningsansats. En 

surveyundersökning svarar på frågorna: vem, vad, var, hur mycket, och hur många 

(Saunders et al., 2007). Detta är anledningen till att vi valt att använda oss av en 

surveyundersökning i vårt arbete. Vår problemformulering behandlar hur kommuner 

idag fastställer tillgångars nyttjandetider och hur de i framtiden ska göra detta i enlighet 

med gällande rekommendationer. Av denna anledning har vi genomfört en 

surveyundresökning där data samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Då ett av 

våra delsyften var att ta fram en arbetsmodell för värdering av tillgångars nyttjandetider, 
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har vi använt oss av ett aktörsynsätt i vårt arbete med att samla in empiriskt material. Vi 

har därav undersökt hur olika aktörer, inom de kommunala förvaltningarna och bolagen, 

kan arbeta med värdering av tillgångars nyttjandetider och utifrån detta utarbetat en 

arbetsmodell. 

3.2.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

Surveyundersökningen har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer då 

dessa är speciellt lämpliga för att samla in data som ska analyseras ur en kvalitativ 

synvinkel och svarar på frågor som vad, hur och varför (Saunders, et al, 2007). Vi har 

intervjuat personer som arbetar i olika enheter inom Luleå kommun och inom 

referenskommunerna, vars kunskap och yrkesbefattning varit relevant för denna studie. 

Intervju har även skett med representanter för branschorganisationen SKL samt RKR. 

Då intervjuer skett med flertalet olika yrkesgrupper och från olika kommuner och 

förvaltningar har intervjufrågorna utformats efter intervjupersonerna. Detta har lett till 

att intervjufrågorna varierat mellan olika intervjutillfällen. Utgångspunkt för varje 

intervju har varit en lista med frågor, beroende på aktören, kommun och enhet som 

denne representerat. Bakgrunden till denna variation i frågorna bottnar i att 

kommunernas förvaltningar tillämpar olika värderings- och bedömningssätt för sina 

tillgångar, vi har därav varit tvungna att utröna vilka olika typer som tillämpats samt 

även få underlag till vilka metoder som är tillämpbara.  

3.2.2.3 Intervjupersonerna 

Då samtalsintervjuer och telefonintervjuer kan vara tidskrävande, är det viktigt att 

säkerställa att rätt intervjupersoner är utvalda. Felaktigt valda intervjupersoner ger 

upphov till systematiska fel som i sin tur påverkar analysen och resultaten av denna 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Då detta arbete har skett under en 

begränsad tid har det varit viktigt att rätt personer intervjuats direkt. Med detta som 

bakgrund valde vi att sätta upp vissa kriterier för de personer som skulle intervjuas och 

på så sätt minskat risken för systematiska fel. 

 

Intervjupersonen skulle ha: 

 God kunskap om avskrivningar på tillgångar inom kommunen 

 Arbete som berör avskrivningar på tillgångar 

 God insikt i den kommunala redovisningen 

 God insikt i den kommunala verksamheten 

3.2.2.4 Kompletterande data 

Förutom data i form av intervjusvar har vi även använt oss av lagtext, normering och 

rekommendationer utgivna av Svenska kommunförbundet, Referensgruppen i 

redovisning samt RKR. Vi har även använt oss av sekundärdata i form av 

undersökningsbaserad data från befintliga dokument samt från litteraturstudien, för att 

erhålla information om jämförbara kommuner och dess hantering av avskrivningar och 

nyttjandetider.   

3.2.3 Litteraturstudie 

För att kunna fördjupa oss i ämnet ”avskrivningstider på tillgångar i kommunal 

verksamhet” har vi sökt efter relevanta vetenskapliga artiklar i Luleå tekniska 

universitets biblioteks databaser. Vi har använt oss av bland annat databaserna; Emerald 

Insight, Ebsco, Elsevier och även Google Scholar. Våra främsta sökord har varit: 

Municipalities, local government, public sector, public accounting, accountability, 

agency theory, stewardship theory, institutional theory, institutionalization, life cycle 

costing, principal-agent, assets, deprecation, use full life och olika kombinationer och 
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böjningar av dessa ord. Utifrån de artiklar vi hittat med hjälp av dessa sökord har vi 

hittat andra relevanta artiklar och annan litteratur.  

3.2.4 Analysmetod 

Arbetet är genomfört med hjälp av en kvalitativ studie vilket innebär att analysen av 

vårt material har kombinerat analys och syntes. Det vill säga analysen har varit 

beskrivande och syntesen har givit ny förståelse och kunskap. (Olsson & Sörensen, 

2007). Vår analys har gått ut på att beskriva hur värderingen av tillgångar ser ut idag 

och ur detta kunnat bidra med förståelse för att skapa en ny metod för värdering av 

tillgångar. Utifrån vår forskningsfråga och syftet med uppsatsen har vi utformat vår 

referensram, som i sin tur utgör grunden för vår intervjuguide. Vi har formulerat våra 

intervjufrågor utifrån innehållet i vår referensram då denna ska bidra med svar på våra 

forskningsfrågor och uppfylla syftet med arbetet. Empirin från delstudie 1 och 2 har 

analyserats separat för att sedan sammanställas i en gemensam analys. För att kunna 

analysera det empiriska materialet har vi att kodat och kategoriserat intervjusvaren mot 

delar i referensramen. Vissa av referensramens delar har vi kopplat mot varandra för att 

besvara forskningsfrågan och uppnå syftet med arbetet.  

3.2.4.1 Tillämpade principer för dataanalys 

Vi har grundat vår analys av data på fyra principer. Den första principen vi utgått ifrån 

innebär att det insamlade empiriska materialet har fått utgöra grunden för alla analyser 

och slutsatser i vårt arbete. Varje slutsats har därmed sin grund i det insamlade 

empiriska materialet. Den andra principen vi utgått ifrån säger att ”Forskarens 

förklaring av data ska komma ur en mycket noggrann läsning av data.” (Denscombe, 

1998, s. 367) Våra härledningar har kommit ur noggrann granskning och tolkning av vår 

insamlade rådata. Den tredje principen säger att vi måste undvika att ta in fördomar när 

vi analyserar data. Vi har varit noggranna med att inte ta in personliga fördomar då detta 

kunnat utgöra ett hinder för vår analys eftersom att det kunnat inverka på vår 

uppfattning av data. (Denscombe, 1998) Det är dock viktigt att vi har förkunskap inom 

forskningsområdet för att kunna göra korrekta tolkningar. Den fjärde principen som vi 

utgått i från anger att vår analys av data ska grunda sig på en process som ständigt rör 

sig fram och tillbaka och gör jämförelser mellan teorier, empirisk data och de begrepp 

som vi tillämpar (Denscombe, 1998).  

3.2.4.2 Analysprocessen 

Figur 3 illustrerar hur vår analysprocess gått till.  
 

 

Figur 3. Modifierad analysprocess av Denscombe (1998) 

 

Processen för att analysera data har inletts med att vi sammanställt vår insamlade data 

från intervjuerna. Genom upprepad granskning av data har vi uppnått insikt och fått god 

kännedom om dess innehåll och innebörd. Empirin delades sedan upp i delstudie 1 och 

2, för att få en förståelse för hur kommuner värderar sina tillgångars nyttjandetider, för 

att sedan kunna skapa en arbetsmodell för hur värderingen kan gå till. Genom att 

kategorisera och koda data har vi kunnat tolka den. Nästa steg i analysprocessen har 
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inneburit att vi verifierat vår data. Processen har avslutats med att vi presenterat vår data 

i empiriavsnittet. Sammanfattning av ovanstående analysprocess åskådliggörs i figur 3.   

3.2.4.3 Analysmodell 

Figur 4 beskriver hur vår referensram kopplas mot empirin för att kunna besvara vår 

problemformulering och vårt syfte.  
 

 

Figur 4. Analysmodell 
 

Efter att vi sammanställt empirin har vi analyserat denna utifrån arbetets 

problemformulering och syfte. Alla delarna, forskningsfrågor, syfte, referensram och 

empiri har sedan blandats ihop och kopplats mot varandra i tratten. Delstudie 1 har 

kopplats mot delsyfte 1 för att uppfylla detta syfte. Delstudie 2 har därefter kopplats mot 

delsyfte 1, 2 och 3. Dessa analyser har sedan kopplats ihop med referensramen som 

resulterat i en arbetsmodell för hur kommuner ska arbeta med värdering av tillgångars 

nyttjandetider. 

3.3  Metodproblem  

3.3.1 Risker vid intervjuer 

I samband med intervjuer föreligger risk för felaktig informationsdelning. För att 

undvika att påverka aktören utformades öppnafrågor för att undvika att påverka aktören 

att svara på ett visst sätt (Saunders et al., 2007). Ledande frågor har också kunnat 

påverka svaren, därför har vi varit noggranna med att undvika detta. Sättet som frågorna 

ställdes på hade även kunnat påverka aktörens svar, vilket inneburit att vi fått olika svar 

beroende på vem som ställde frågan, detta är även känt som intervjueffekten. (Esaiasson 

et al., 2007) Då vår forskningsfråga efterfrågar hur verkligheten ser ut, har det varit av 

största vikt för oss att inte på något sätt påverka aktörernas svar. Av denna anledning 

har vi givit aktörerna gott om tid att fundera över frågorna som ställts för att säkerställa 

att de svar vi erhållit varit deras egna åsikter. En annan risk i samband med intervjuer 
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och varför gör de på detta sätt? 

 

Empiri 
 

Referensram 
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kan vara att aktörerna svarar på frågorna på ett sätt som de tror att vi vill ha svar på. 

Denna problematik föreligger enligt Esaiasson et al., (2007) främst i situationer där 

frågorna som ställs och svaren på frågorna kan uppfattas negativt för aktören. För att 

undvika denna problematik har frågorna ställt på ett sådant sätt att de inte bör uppfattas 

som negativa. Risken att vi påverkat aktörernas svar har varit liten eftersom att 

aktörerna har större kunskap och insikt, i hur avskrivningar och fastställande av 

nyttjandetider av tillgångar sker i kommunala verksamheter. För att höja kvalitén på 

analysen av intervjuerna har vi, förutom att föra anteckningar, även använt oss av en 

bandspelare under intervjuerna för att inte missa viktiga detaljer i aktörernas svar. 

Genom att spela in intervjuerna har vi kunnat gå tillbaka och lyssna på svaren i de fall vi 

känt oss osäkra på aktörernas svar.  Med inspelade intervjuer istället för enbart förda 

anteckningar har vi minskat risken för felaktigheter i analysen på grund av bristfälliga 

anteckningar. För att få intervjuerna att flyta på och erhålla utvecklade svar har vi sett 

till att intervjuerna har skett i en miljö där risken för att bli störd är låg (Olsson & 

Sörensen, 2007).  

3.3.2 Reliabilitet  

Hög reliabilitet på en studie innebär att undersökningen är tillförlitlig. En undersökning 

är tillförlitlig om den görs om på nytt och att den även den gången visar samma resultat, 

det vill säga att den inte har påverkats av slumpmässiga och tillfälliga förutsättningar. 

(Bryman & Bell, 2007) Genom att vi inte påverkat det empiriska materialet och 

därigenom undvikit att få ett vinklat utfall, har vi ökat reliabiliteten på vår studie. Enligt 

Denscombe (1998) ska mätningar vid andra tillfällen ska ge samma resultat som 

tidigare oavsett vem som mäter. Detta innebär att vi som intervjuar inte ska påverka 

aktören och dess svar. Frågorna får därav inte vara vinklade eller ledande. Ett annat sätt 

som vi ökat reliabiliteten på är att våra intervjuer haft en viss form av standardisering 

och därav ökat tillförlitligheten (Saunders et al., 2007). 

3.3.3 Validitet  

Validitet handlar om att mäta det som var avsett att mätas (Saunders et al., 2007). För 

att öka validiteten i detta arbete har våra intervjufrågor därav utformats utifrån vår 

problemformulering och referensram. När insamling av data sker genom intervjuer 

föreligger viss risk för att det som mäts inte var något som var avsett att mätas. Orsak 

till detta kan vara att frågorna som ställdes var av felaktig karaktär eller att aktörerna 

inte svarade sanningsenligt, vilket får konsekvensen att intervjun därmed speglar en 

felaktig bild av verkligheten. (Saunders et al., 2007) För att motverka detta och öka 

validiteten har vi utformat frågor som alla har ett specifikt syfte samtidigt som vissa 

frågor som utformats är av liknande karaktär för att säkerställa att aktörerna svarat 

sanningsenligt. 

 

Vid tillämpning av ett aktörsynsätt finns det fyra olika sätt att erhålla validitet på; 

praktisk- och vetenskaplig processvalidering samt praktisk- och vetenskaplig 

resultatvalidering. I vårt arbete har vi uppnått praktisk processvalidering då samtliga 

aktörer visat stort intresse och engagemang för studien samtidigt som vi erhållit utförlig 

och relevant information av dessa. Resultatet av vårt arbete är tänkt att fungera som ett 

inledande hjälpmedel för Luleå kommuns värdering av tillgångars nyttjandetider för att 

därefter vidareutvecklas av kommunen. Genom detta uppnår vårt arbete praktisk 

resultatvalidering då det får ett praktiskt värde. I detta arbete har vi beaktat vetenskaplig 

processvalidering genom att vi kodat vårt material som samlats in systematiskt. 

Analysering av materialet har sedan skett genom att vi kopplat empirin mot vår 

referensram och på så sätt har vi uppnått vetenskaplig resultatvalidering.  (Arbnor & 

Bjerke, 1994)   
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4. EN STUDIE AV SEX NORRLÄNDSKA KOMMUNER 
 

I detta kapitel redovisar vi svaren från delstudiernas intervjuer. Eftersom vi valt ett 

aktörsynsätt redovisas varje aktörs intervju var för sig.  

4.1 Gamla redovisningsrekommendationer 
De gamla rekommendationerna togs ursprungligen fram för att förtydliga regler, 

uttalanden, rekommendationer och anvisningar som berörde avskrivningar. 

Rekommendationernas syfte var att skapa enhetlighet och bidra till jämförelse mellan 

kommunerna. I de gamla rekommendationerna ges förslag på lämpliga 

avskrivningstider på olika typer av materiella anläggningstillgångar. Skrifterna var 

tänkta att fungera som stöd vid värdering av tillgångars nyttjandetid. Kommuner har 

inte använt rekommendationerna som stöd för värderingen av tillgångarnas 

nyttjandetider och därmed avskrivningstider, utan istället valt att fastställa 

avskrivningstiderna enligt de föreslagna tidsangivelserna. Därmed har kommunerna inte 

utfört någon värdering för att fastställa avskrivningstiderna utan helt och hållet tillämpat 

rekommendationernas föreslagna avskrivningstider.  

4.2 Nya redovisningsrekommendationer 
De nya rekommendationerna gavs ut efter att RKR konstaterat att de gamla 

rekommendationerna inte längre var aktuella och relevanta. Rekommendationernas 

syfte är att kortfattat och överskådligt ge en bild av dagens gällande normering och 

regler. Huvudbudskapet är att kostnaden ska spegla den faktiska resursförbrukningen 

och värdering, uppskattning och bedömning av avskrivningstider är centrala delar i de 

nya rekommendationerna. Kommunerna uppmanas i rekommendationerna att utföra 

subjektiva värderingar för varje anläggningstillgång, där värderingen ska grundas på 

tillgångens nyttjande i den egna verksamheten. Till skillnad från de gamla 

rekommendationerna ger de nya rekommendationerna endast förslag på 

avskrivningsintervaller. Intervallerna ger bara en fingervisning inom vilket tidsspann en 

tillgångs avskrivningstid borde vara. Intervallerna ska endast ses som en fingervisning 

vilket innebär att kommuners avskrivningstider i vissa fall kan ligga utanför detta 

intervall. Rekommendationerna framhäver att nedskrivning av tillgångar ska ske i de 

fall som tillgångens värde minskat och minskningen kan antas vara bestående samt om 

felaktig bedömning av nyttjandetiden gjorts.  Enligt de nya rekommendationerna uppnås 

jämförbarhet mellan kommuner genom att inte tillämpa samma avskrivningstider utan 

göra värderingar utifrån faktisk nyttjandetid.  

4.3 Delstudie 1 - Referenskommuner  
Med anledning av de nya förändrade redovisningsrekommendationerna för kommuner 

har delstudie 1 genomförts inom detta område under hösten 2010. Syftet med delstudien 

var att undersöka om kommuner tillämpade de nya redovisningsrekommendationerna 

eller om de äldre redovisningsrekommendationerna fortfarande tillämpades av de 

undersökta kommunerna. I denna studie har telefonintervjuer skett med representanter 

från RKR och SKL, samt med kommunernas ekonomichefer, avdelningschefer, samt 

ekonomer på kommunledningskontoren. 

4.3.1 RKR  

4.3.1.1 Intervjuperson 1 

RKR har som huvuduppgift att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner, 

landsting och kommunalförbund i enlighet med lagen om kommunal redovisning. RKR 

gör tolkningar och uttalanden om god redovisningssed och utarbetar rekommendationer. 

RKR avgör i sina rekommendationer och information vad som utgör god 
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redovisningssed. Enligt RKR ska kommuner, landsting och kommunalförbund förutom 

att följa lagens bestämmelser, även ta hänsyn till allmänt accepterade normer för 

kommunal bokföring och redovisning. Båda dessa skrifter hänvisar till 

rekommendationer utgivna av RKR. Enligt Lagen om kommunal redovisning 1:3, ska 

rekommendationer normalt sett efterlevas. Skrifterna Avskrivningar och Redovisning av 

affärsverksamhet, är följaktligen i sig inga rekommendationer, då de hänvisar till aktuell 

normgivning. Skrifterna hänvisar därav till gällande normgivning inom detta område, 

och skall av denna anledning följas. 

4.3.2 SKL 

4.3.2.1 Intervjuperson 2 

SKL rekommenderar att alla kommuner ska följa de nya rekommendationerna i sin 

hantering av avskrivningstider. Undantaget är kommunala bolag som har andra lagrum 

att förhålla sig till då de är bolag. Varje kommun ska sträva efter att hitta rätt 

avskrivningstid i den verksamheten som de förfogar över. De nya 

avskrivningsintervallerna skall enbart betraktas som vägledning för vanligt 

förekommande avskrivningsintervall, då dessa visat sig vara de vanligaste intervallen 

som kommuner har sina avskrivningstider inom. 

 

Kommunala förvaltningar bör tillämpa en mer flexibel bedömning i sin verksamhet 

genom att utföra utökade värderings- och bedömningsfrågor för att uppnå rätt 

avskrivningstid, istället för att enbart tillämpa rekommenderade intervall för 

avskrivningar då det är många faktorer som kan påverka dessa tidsangivelser. Dagens 

normgivning lämnar utrymme för subjektiva bedömningar i värderingsfrågor, vilket 

skapar utrymme för att kommuner ska kunna uppnå så riktiga avskrivningstider som 

möjligt för sin verksamhet. Kommuner ska därför göra egna bedömningar för sin 

verksamhet för att få korrekt avskrivningstid på sina tillgångar. I de fall någon typ av 

osäkerhet kring lämplig avskrivningstid föreligger, rekommenderar SKL att kommuner 

skriver av tillgången på för kort tid än på för lång tid.  

4.3.3 Boden 

4.3.3.1 Intervjuperson 3: Tekniska förvaltningen 

Boden har fram till och med år 2009 följt de gamla rekommendationerna men från och 

med år 2010 följer kommunen RKRs nya rekommendationer när det gäller 

avskrivningar. Boden tillämpar idag komponentavskrivning, där granskning av varje 

specifik investerings komponenter sker. Olika avskrivningstider för komponenterna 

fastställs grundat på hur tillgången kommer att nyttjas i verksamheten samt tidigare 

erfarenheter kring vad som är lämplig avskrivningstid. Generella avskrivningstider 

tillämpas för liknande typer av tillgångar och kommunen fastställer egna 

avskrivningstider för dessa tillgångar. 

 

Bedömning av avskrivningstid utförs av avdelningschef för ekonomi och administration 

och avdelningschefen för fastigheter, genom att de bedömer framtida investeringar och 

avgör vad som är lämplig avskrivningstid för dessa investeringar. Bedömningen för 

avskrivningstid och nyttjandeperiod grundas på kommunens tidigare erfarenheter inom 

detta område. Fördelen med detta bedömningssätt är att de kommer närmare den 

faktiska nyttjandetiden för tillgången. Nackdelen är att det är svårt att uppnå 

jämförbarhet med andra kommuner i och med att det görs subjektiva bedömningar. Vid 

större investeringar granskar Boden vad tillgångarna har för kapitalvärden och 

eventuellt görs en omprövning av tillgångars nyttjandeperiod för att uppnå koordination 

med den nya investeringen.  
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4.3.4 Piteå 

4.3.4.1 Intervjuperson 4: Teknik- och gatukontoret 

Teknik- och gatukontoret följer helt och hållet de gamla rekommendationerna då 

kommunen anser att det finns för stora frågetecken kring RKRs rekommendationer 

vilket gör det svårt att tillämpa dessa. Bilar och inventarier är de enda 

anläggningstillgångarna som bedöms med ett individuellt perspektiv. Resurser avsätts 

framförallt på att utföra individuella bedömningar på bilarna, då dessa tillgångar som 

regel nyttjas under en kort men intensiv period. All bedömning av såväl bilar som 

inventarier sker inom ramen för de äldre rekommendationernas avskrivningstider.  

 

Teknik- och gatukontoret tillämpar ingen komponentavskrivning och upplever att 

fördelen med att följa de gamla rekommendationerna är att alla gör lika vilket upplevs 

skapa jämförbarhet mellan kommuner. De gamla rekommendationernas 

avskrivningstider upplevs vara enklare att handskas med, då dessa anger tydliga 

avskrivningsintervall för olika typer av anläggningstillgångar. De nya 

rekommendationerna skulle istället medföra och kräva långa introduktionstider för 

nyanställda, då dessa skulle behöva utbildas i exempelvis hur Teknik- och gatukontoret 

utför sin värdering och vad den ska baseras på. Sammantaget upplevs det att en 

tillämpning av de nya rekommendationerna skulle kräva stora resurser som tid och 

arbetskraft för att vara tillämpbart i praktiken. Inget regelbundet och löpande arbete sker 

med omprövning av tillgångars nyttjandeperioder.  

4.3.4.2 Intervjuperson 5: Pireva  

Pireva (Piteå Renhållning och Vatten AB) är ett kommunalt bolag som ansvarar för 

vattenförsörjning, insamling och återvinning av avfall, samt rening av avloppsvatten i 

Piteå. Bolaget ägs till 100 % av Piteå Kommunföretag AB. Pireva följer 

branschorganisationen Svenskt Vattens rekommendation om Vattentjänstlagen (Lag 

[2006:412] om allmänna vattentjänster). Bolaget följer årsredovisningslagen och dess 

hänvisningar för avskrivningstider och hur de ska fastställas. Avskrivningstider beslutas 

genom samråd mellan revisor, bolagets VD och bolagets administrativa chef. 

 

Avskrivningar sker enligt plan, baserat på ursprungliga anskaffningsvärden minskat 

med beräknat restvärde. Avskrivningar sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 

Ledningsnät skrevs tidigare av på 33 år, sedan två år tillbaka skrivs dessa av på 50 år. 

Den nya avskrivningstiden grundas på leverantörernas information om att ledningarna 

har en livstid på 75 år. Huruvida ledningarna verkligen klarar denna livslängd återstår 

att se, och Pireva har därför bedömt att ledningarna har en genomsnittlig ekonomisk 

livslängd på 50 år. 

 

Bolaget tillämpar i viss mån generella avskrivningstider för anläggningstillgångar. 

Exempelvis görs ingen vidare bedömning av markförhållanden där ledningar läggs ner i 

marken. Pirevas tillämpning av generella avskrivningstider bottnar i att det är 

svårmotiverat att tillämpa olika avskrivningstider, samt att det blir för godtyckligt om 

bolaget ska göra enskilda bedömningar för varje objekt. Det är även svårt att skapa en 

tillämpbar modell för denna typ av bedömningar.  

4.3.5 Skellefteå 

4.3.5.1  Intervjuperson 6: Tekniska kontoret och Fastighetskontoret 

Skellefteå kommun har fram till och med år 2009, följt de gamla rekommendationerna. 

Idag tillämpar Skellefteå både de äldre rekommendationerna samt delvis de nya 

rekommendationerna. Kommunen har valt att tillämpa de nya rekommenderade 
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avskrivningsintervallen såvida dessa befinner sig inom ramen för de äldre 

rekommendationernas intervall. Vid större investeringar har Skellefteå övergått till att 

tillämpa de nya rekommendationerna och gör egna bedömningar utifrån investeringens 

förutsättningar. För att fastställa rimliga avskrivningstider för nya investeringar tar 

kommunen hjälp av teknisk expertis på området.  

 

I Skellefteå kommun är 33 år generellt sett den vanligaste avskrivningstiden. De nya 

rekommendationernas intervall för VA-ledningar är 33-50 år. Kommunen har valt att 

tillämpa en avskrivningstid på 50 år för VA-ledningar. Vid fastställandet av 

avskrivningstiden på 50 år har ingen hänsyn till eventuella faktorer som kan påverka 

ledningens nyttjandeperiod tagits, bedömningen grundas enbart på att 50 år anses vara 

mest rättvisande.  Fördelen med att inte göra enskilda bedömningar, och istället tillämpa 

rekommenderade intervall för varje investering, är att det går fort. Nackdelen är att 

nyttjandetiden i vissa fall blir fel. Kommunen genomför inget regelbundet och löpande 

arbete med omprövning av tillgångars nyttjandeperioder. 

4.3.6 Umeå 

4.3.6.1 Intervjuperson 7: Fastighetskontoret 

Fastighetskontoret tillämpar en egen manual för avskrivningstider, som är en 

kombination av de gamla rekommendationer och fastighetskontorets egna 

uppskattningar för vad som är rimlig avskrivningstid för en tillgång. Fastighetskontoret 

har utvecklat en speciell modell som används för att vikta värden. Denna modell 

används framförallt vid större ombyggnationer och nybyggnationer. Modellen 

representerar en typ av komponentavskrivning. Två typer av komponentavskrivningar 

tillämpas idag av Umeå kommuns fastighetskontor: 

 

1. Tillämpning av speciella avskrivningstider för enskilda komponenter. I badrum, 

skrivs till exempel vägg, golv, wc-stol av på olika avskrivningstider. 

2. Modell där alla komponenter tas med i beräkningen och det räknas ut en 

avskrivningstid för helheten genom att ta hänsyn till alla komponenter. 

 

För investeringar som berör olika komponenter tillämpar fastighetskontoret modell 

nummer 2. För denna tillämpning har fastighetskontoret en person som kalkylerar 

avskrivningstiden genom att mata in värden för varje komponent. Systemet räknar 

sedan fram en kalkylerad avskrivningstid för objektet. Avskrivningstiderna stäms sedan 

av med tidigare nämnda manual och dess avskrivningsintervall. I de fall uppgifterna 

som räknats fram inte överensstämmer med manualen för avskrivningstider, 

kontrolleras det att ursprungliga framräknade uppgifterna är korrekta. När 

överensstämmelse ej uppnås följer Fastighetskontoret ordinarie manual istället. 

 

Fördelen med detta sätt att kalkylera fram avskrivningstider är att avskrivningstiderna 

blir mer rättvisande. Nackdelen är att arbetet med att kalkylera fram värden är väldigt 

tidskrävande. Omprövning av tillgångars nyttjandeperioder sker inte regelbundet.  

4.3.6.2 Intervjuperson 8: Service- och teknikförvaltningen  

Förvaltningen tillämpar de gamla rekommendationerna vid fastställande av tillgångars 

avskrivningstider.  Fastställande av avskrivningstid för liknande tillgångar utförs av den 

administrativa avdelningen och den verksamhetsansvarige, genom att nyttjandeperioden 

för dessa uppskattas. Förvaltningen tillämpar samma avskrivningstider för liknande 

typer av tillgångar. Exempelvis har alla traktorer samma avskrivningstid oavsett hur de 

kommer att nyttjas i verksamheten. 
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Förvaltningen gör ingen individuell bedömning för enskilda investeringsobjekt för att 

fastställa avskrivningstiden, då detta upplevs alltför resurskrävande. För maskiner vill 

förvaltningen visserligen ha ett så korrekt timpris som möjligt, däremot görs ingen 

omfattande bedömning eller kalkyl på detta, utan avskrivningstid fastställs i enlighet 

med de gamla avskrivningsintervallerna.  Det sker inget aktivt och regelbundet arbete 

med att ompröva nyttjandeperioder för tillgångar.  

4.3.6.3 Intervjuperson 9: UMEVA  

UMEVA (Umeå Vatten och Avfall AB) är ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av 

Umeå Kommunföretag AB, som i sin tur är helägt av Umeå Kommun.  Som aktiebolag 

följer UMEVA aktiebolagslagen. Bolaget följer även branschorganisationen Svenskt 

Vattens rekommendation om Vattentjänstlagen (Lag [2006:412] om allmänna 

vattentjänster). Bolaget följer även årsredovisningslagen och dess hänvisning om 

avskrivningstider för hur dessa ska fastställas för tillgångar. Vid vissa specifika 

investeringar gör bolaget ytterligare enskilda bedömningar för att fastställa lämplig 

avskrivningstid, genom att granska rekommendationer och lagar samt inhämta råd från 

expertis inom det aktuella området. 

 

UMEVA skrev tidigare av ledningsnät på 30 år, en omprövning visade dock att det var 

mer korrekt att skriva av dessa på 80 år då ledningsnäten beräknades hålla i 80 år. På 

grund av den stora skillnaden i avskrivningstid (30-80 år) valde UMEVA i slutändan att 

följa branschorganisationen Svenskt vattens rekommenderade avskrivningsintervall på 

50 år, samtidigt som stöd för detta även återfanns i redovisningsrekommendationerna. 

Arbete sker kontinuerligt med att följa upp att bolaget har korrekt nyttjandeperiod på 

sina tillgångar, främst genom att regelbundna kontroller av materialslaget på 

tillgångarna. 

4.3.7 Örnsköldsvik  

4.3.7.1 Intervjuperson 10: Tekniska kontoret  

Örnsköldsviks tekniska kontor har tidigare följt de gamla rekommendationerna, förutom 

när det funnits skäl till att frångå dessa rekommendationer. Avsteg från dessa har 

framförallt gjorts för maskiner och fordon, där kommunen valt att grunda bedömningen 

på erfarenhet, utifrån vilka livslängder tillgångarna historiskt sett har haft i de 

verksamheter där de nyttjats. Örnsköldsviks kommun tillämpar idag de nya 

rekommendationerna. Kommunen gör enskilda bedömningar för alla tillgångar som 

köps in. Bedömning görs utifrån var och hur tillgången ska nyttjas. Bedömningarna för 

tillgångarna utförs på förvaltningsnivå, då verksamheten som kommer nyttja tillgången 

anses vara bäst lämpad att bedöma dess nyttjandeperiod. Bedömningen grundas på 

historisk information, i form av hur verksamheten historiskt kunnat nyttja en tillgång 

och avskrivningstid fastställs sedan därefter. 

 

När ett objekt ska beställas, bedömer förvaltningarna objektet, genom att bedöma ett 

uppskattat restvärde och fastställa en uppskattad nyttjandeperiod för objektet. 

Kommunledningskontorets ekonomifunktion gör sedan en kontroll av nyttjandeperioden 

för att upptäcka eventuella avvikelser som eventuellt behöver justeras eller diskuteras. 

Att tillämpa enskilda bedömningar för anläggningstillgångar på detta sätt, anses av 

Örnsköldsviks kommun, minska jämförbarheten mellan olika kommuner, då bilden som 

speglas enbart är en avbild av den berörda verksamheten och inte kan anses gälla 

generellt för alla kommuner. Örnsköldsvik arbetar inte aktivt med att ompröva 

tillgångars nyttjandeperioder för redan anskaffade tillgångar. För varje nyinvestering 

som sker beaktas den faktiska nyttjandeperioden, vilket även blir avskrivningstiden för 

tillgången.  
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4.3.8 Kommuners tillämpning av rekommendationer 

I figur 5 nedan visas en kort sammanfattning av vilka rekommendationer som de 

undersökta kommunerna följer idag. 

 
Figur 5. Tillämpade rekommendationer  

 

Som figuren visar, följer de undersökta kommunerna olika rekommendationer. Då 

kommunerna följer olika rekommendationer innebär detta att det endast är de som följer 

de nya rekommendationerna som utför värdering av tillgångars nyttjandetider. Därav 

anser vi att detta bidrar till att kommunerna sinsemellan har svårt att uppnå 

”jämförbarhet” gällande avskrivningstider på kommunala tillgångar. Vi har lagt in 

Luleå kommun i figuren för att visa var kommunen befinner sig i förhållande till de 

kommuner som undersöktes i delstudie 1. 

4.3.9 Kommunernas hantering av avskrivningar 

Figuren 6 beskriver hur de undersökta kommunerna fastställer avskrivningstider genom 

värdering av nyttjandetider eller användning av de gamla rekommendationernas 

föreslagna avskrivningsintervaller. Sammanställningen av delstudie 1 i figuren visar att 

kommunerna gör på olika sätt då de fastställer avskrivningstider på tillgångar, vilket 

hjälper oss att förstå hur de olika kommunerna arbetar med detta. 

 

Figur 6 nedan illustrerar kommunernas hantering av avskrivningar 
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Figur 6. Hantering av avskrivningar 
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4.4 Delstudie 2 - Luleå kommun 
Delstudie 2 har genomförts på Luleå kommun för att utreda vilka förutsättningar som 

finns för att kunna skapa en arbetsmodell för värdering. För att kunna besvara vår 

problemformulering och för att uppnå syftet med detta arbete har vi valt att till största 

del koncentrera vår empiriinsamling till kommunens tekniska förvaltning. Vårt val 

grundas på att det till största del är den tekniska förvaltningen som hanterar kommunens 

materiella läggningstillgångar och ansvarar för kommunens investeringar i materiella 

anläggningstillgångar.  

4.4.1 Arbetsmodellens förutsättningar 

För att kunna skapa en arbetsmodell för värdering, krävs förutom ekonomisk 

information även upplysningar om faktorer som påverkar en tillgångs nyttjandetid. De 

vi intervjuat ansåg att information om till exempel vilka komponenter som finns i 

investeringen, materialslag, markförutsättningar, belastning, slitage och verksamhetstyp 

är viktiga för att avgöra en tillgångs nyttjandetid och därmed för att kunna bestämma 

avskrivningstiden på tillgången. Dessa uppgifter finns idag tillgängliga hos 

avdelningscheferna, projektledarna, leverantörerna eller entreprenörerna samt de inom 

kommunen som arbetar med liknande tillgångar. Informationen är lika lätt att tillgå 

oavsett om informationen finns internt hos kommunen eller hos externa partners. 

Exempelvis kan information om olika marktyper inhämtas från kommunens geo-arkiv 

där prover och data om markförhållanden i kommunen finns lagrade. Våra 

intervjupersoner anser att det är avdelningarna som ska ansvara för att ta fram 

nödvändig information och värdera hur denna kan påverka tillgångens nyttjandetid. För 

att kunna genomföra en värdering av en tillgångs nyttjandetid krävs det att alla personer 

som har information om faktorer som påverkar en tillgångs livslängd förmedlar denna 

information till de som utför värderingen.  

 

För att kommunen ska kunna värdera tillgångars nyttjandetider och tillämpa 

komponentavskrivningar är det nödvändigt att ekonomiavdelningen får in relevanta 

uppgifter om kostnader och uppskattade nyttjandetider. För att underlätta detta, trodde 

vissa av de vi intervjuade att investeringskalkylen skulle behöva genomgå en förändring 

som innebär att kalkylen kompletteras med komponenternas kostnader samt med 

information om faktorer som påverkar tillgångens nyttjandetid. För att underlätta 

komponentavskrivningar tycker våra intervjupersoner det är lämpligt att gruppera 

likande komponenter. Kommunens anläggningsregister utgör inget hinder för 

värderingen av tillgångars nyttjandetider. Systemet klarar även av 

komponentavskrivningar dock leder detta till ökat antal objekt i anläggningsregistret. 

 4.4.2 Ekonomikontoret 

Vi har intervjuat en person som arbetar på Luleå kommuns ekonomikontor. 

4.4.2.1 Intervjuperson A 

Person A arbetar bland annat med att administrera kommunens anläggningsregister där 

kommunens materiella anläggningstillgångarna finns samlade. I detta 

anläggningsregister hanteras investeringar och de avskrivningar som görs på dessa. 

Person A tror att anledningen till att Luleå kommun inte till fullo börjat använda de nya 

rekommendationerna bottnar i att, denna del av redovisningen är under ständig 

förändring och att det skulle krävas mer resurser såväl administrativa som ekonomiska 

för att kunna tillämpa rekommendationerna. Detta antas även vara skälet till att 

kommunen avvaktat med att införa de nya rekommendationerna i sin redovisning 

eftersom att kommunen ännu inte sett nyttan av att redovisa på detta sätt.  För att 

kommunen ska få ett rättvisande resultat och uppnå jämförbarhet med andra kommuner 

tror person A att det är viktigt att följer de nya rekommendationerna. 
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Person A anser att största problemen med att göra individuella värderingar av tillgångar 

är det faktum att detta inte är en exakt vetenskap. Värderingar är alltid en bedömning 

där det krävs försiktighet för att undvika för lång avskrivningstid. Kommuner har blivit 

mindre jämförbara i och med att de inte längre tillämpar samma avskrivningstider. Detta 

menar ekonomen kan medföra att kommuner kan styra resultatet med hjälp av 

avskrivningar och nedskrivningar. För att uppnå jämförbarhet mellan kommuner, krävs 

det en gemensam värderingsgrund som alla kommuner ska basera sin värdering på. 

Faktorer som påverkar värderingen kan vara den subjektiva bedömningen personen som 

värderar gör. Den subjektiva bedömningen kan i sin tur lämna utrymme för 

nedskrivningar av tillgångar då resultatet tillåter det. Värdering av tillgångar kan enligt 

person A bidra till att kommunen får ett rättvisande resultat där kostnaderna blir rättvist 

fördelade över åren.  Värderingen är framför allt viktigt i taxefinansierade verksamheter 

där avskrivningarna påverkar taxorna. Korrekta avskrivningstider skulle kunna ge Luleå 

kommun effektivare resursanvändning, ekonomen anser dock att det är svårt att uppnå 

helt korrekta avskrivningstider. Om kommunen har för långa avskrivningstider blir det 

framtida generationer som får ta problemet med att bära kostnaderna medan för korta 

avskrivningstider medför att dagens generation får ta problemet. 

 

Dåligt uppskattade nyttjandetider och därmed felaktiga avskrivningstider medför i sin 

tur en felaktig kostnadsfördelning, enligt ekonomen. För taxefinansierade verksamheter 

kan detta leda till att samhället börjar ifrågasätta taxenivåerna och kommunen kan bli 

återbetalningsskyldig. Felaktigt uppskattade nyttjandetider kan även innebära 

missvisande jämförelsetal med andra kommuner samt felaktigt resultat. Orsaken till 

problemen kan enligt person A vara att kommunerna avsiktligen väljer att sätta en 

inkorrekt avskrivningstid då en kortare eller längre avskrivningstid passar verksamheten 

bättre. Andra orsaker kan vara att kommuner gör som de alltid gjort, och som person A 

sa: 

 

”man följer i gamla fotspår helt enkelt” 

 

Vem som värderar kan även påverka nyttjandetiden då olika personer värderar på olika 

sätt. ”Korrekta” nyttjandetider skulle därav innebära ett mer rättvisande resultat för 

kommunen, tror ekonomen. 

4.4.3 Ekonomiavdelningen tekniska förvaltningen 

Vi har intervjuat tre personer som arbetar på tekniska förvaltningens ekonomiavdelning.  

4.4.3.1 Intervjuperson B 

Person B har lång erfarenhet av kommunal ekonomi, då person B arbetat sedan början 

av 1970-talet inom kommunen. Arbetsuppgifterna består av budgetering, 

verksamhetsplanering, löpande uppföljning, årsuppföljning, ekonomisk support till 

förvaltningen, introduktion för nyanställda, internutbildningar, löpande kontakt och 

samarbete med ekonomikontoret, internkontrollfrågor åt kommunstyrelsen och tekniska 

nämnden. Utöver detta ansvarar person B bland annat även för beräkning av budget för 

nyinvesteringar och aktiveringen av kostnaderna för dessa. Vid nyinvesteringar 

beräknas ränta och kapitalkostnad för investeringen, detta utgör även underlag för taxan 

i de taxefinansierade verksamheterna, då taxan sätts enligt självkostnadsprincipen i 

dessa verksamheter.  

 

Kommunens tillämpning av de gamla rekommendationerna, har i efterhand upplevts 

som styrande vilket medfört att kommuner mer eller mindre slutat tänka till i samband 

med värderingar av tillgångars nyttjandetider, vilket person B även yttrade:  
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”…de blev kanske för styrande att man slutade att tänka lite för tidigt” 

 

 Ibland blev avskrivningstiden för kort och i andra fall för lång men utslaget på tiden 

upplevdes det ändå som om snittet för avskrivningstiderna blev någorlunda korrekt. 

Genom att tillämpa dessa rekommendationer upplevde kommunen att de fick en 

jämförbarhet med andra kommuner. Kommunen har inte lagt ned så mycket tid på att 

sätta sig in i de nya rekommendationerna på grund av att frågan inte är prioriterad då 

kommuner inte betalar vinstskatt. Det upplevs enklare att justera eventuella felaktiga 

avskrivningstider i efterhand istället för att göra en fullständig värdering från början då 

denna är mer tidskrävande. Enligt person B skiljer sig värderingsproblematiken mellan 

olika typer av tillgångar, exempelvis kan tekniska tillgångar vara svåra att värdera då 

den tekniska utvecklingen hela tiden går framåt. Korrekta avskrivningstider är inte lika 

viktigt som att kommunens dagliga verksamhet ska fungera smidigt. Person B anser att 

den största skillnaden mellan de gamla och nya rekommendationerna är att de nya 

kräver större arbetsinsats och bättre analyser. De nya rekommendationerna medför 

större insatser i samband med planering och hyressättningar. 

 

Vid en nyinvestering räknas en investeringsplan fram, framförallt för att kunna beräkna 

en preliminär hyra eller eventuella taxeförändringar för taxefinansierade verksamheter. 

När investeringsbedömningarna görs räknas det på olika lösningar, där den bästa 

lösningen för investeringen sedan väljs. Personen vi intervjuat ansvarar för 

investeringsbedömningarna inom VA-verksamheten. Vid investeringsbedömningen 

beräknas även vilka framtida kostnader som investeringen kommer att kräva i form av 

exempelvis renoveringar. Dessa kostnader påverkar dock inte avskrivningstiden på 

investeringen. Största problematiken med felaktiga avskrivningstider, tror person B kan 

vara att en kommun har övervärderade tillgångar. Orsaken till felaktiga 

avskrivningstider antar personen vi intervjuat bero på bristande uppföljning i samband 

med utrangering av tillgångar, det vill säga att tillgångar inte skrivits ned i samband 

med utrangeringen. 

 

Person B tycker att det är viktigt att kommunen börjar följa de nya rekommendationerna 

fullt ut, då det är viktigt att ha en bra och rättvisande redovisning där 

anläggningsvärdena är rättvisande. Taxefinansierad verksamhet som exempelvis VA 

och avfall ska vila på en rättvisande försäljningsgrund. Det är därför viktigt att ha en 

korrekt kostnadsgrund för att varken över- eller undertaxera kunderna. En korrekt 

kostnadsgrund gör även att kommunen kan ha rättvisande och korrekta hyror till sina 

hyresgäster. 

4.4.3.2 Intervjuperson C 

Person C arbetar med uppföljning, planering för drift och investering, sammanställning 

av investeringsbehovet för den tekniska förvaltningen och för hela Luleå kommun samt 

beräkning av kapitalkostnaderna för investeringarna.  

 

När det gäller fastigheter utförs en viss värdering av nyttjandetiden utifrån hur lång tid 

hyreskontraktet löper över. Med detta avses att då en investering görs för en specifik 

hyresgäst sätts avskrivningstiden utifrån hur långt hyreskontraktet är, på grund av att 

investeringen är anpassad till hyresgästens specifika verksamhet. Om avskrivningstiden 

är längre än hyreskontraktet kan det hända att kommunen har en lokal i en fastighet som 

inte är avskriven då hyresgästen lämnar lokalen. Fastighetens huskropp har dock kvar 

ett bokfört värde då hyresgästen lämnat lokalen. Person C har en rådgivande roll i 

samband med fastighetsinvesteringar och inom detta område har även kommunen 
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kommit längst inom värderingsfrågan. För andra typer av tillgångar används ofta de 

gamla rekommendationerna.  

 

Anledningen till att de gamla rekommendationerna används, är på grund av att det är 

svårt att komma ur gamla spår, och som person C sa:  

 

”Det är enkelt att fortsätta som man gjort” 

 

Det tar tid att förändra något i en hel kommun, någon måste driva frågan och försöka 

komma med förslag till hur värderingen ska gå till inom kommunen. Det som upplevs 

vara största skillnaden mellan de gamla och nya rekommendationerna är att de nya 

rekommendationerna upplevs vara fingervisningar. För att följa de nya 

rekommendationerna måste en kommun göra egna bedömningar och skapa en egen 

arbetsmodell för hur värderingen ska gå till. Person C säger att införande av de nya 

rekommendationerna skulle kräva ett nytt ekonomisystem som klarar av att utföra 

beräkningarna som krävs, det skulle även krävas mer resurser, både ekonomiska och i 

form av arbetsinsatser. Anledningen till att de nya rekommendationerna inte börjat 

följas fullt ut är enligt person C på grund av att det är svårt att veta hur kommunen ska 

göra värderingen av tillgångarna. Personen vi intervjuade anser dock att det är viktigt att 

börja följa de nya rekommendationerna då detta ger rättvisande kostnader och att varje 

generation får bära de kostnader som de faktiskt förbrukar. Avskrivningstiden ska inte 

fastställas utifrån ekonomiska krav som exempelvis budgetkrav. 

 

Person C ser att de problem som kan uppstå i samband med värderingar är framförallt 

kopplade till brist på information då det i många fall saknas bakgrundsfakta. Det kan 

även vara svårt att avgöra hur en tillgång kommer att användas, vilket påverkar den 

faktiska nyttjandetiden. Enligt person C är det även svårt att göra en värdering utifrån en 

investeringsbedömning. Desto mer information som finns att tillgå, desto lättare är det 

att värdera en tillgångs nyttjandetid. 

 

I samband med värderingar av en tillgångars nyttjandetider försöker person C att se till 

hela kommunens intresse. I värderingen beaktas att framtida generationer inte ska 

behöva bära dagens generations kostnader. Största problemet med felaktigt värderade 

nyttjandetider är enligt person C att det bokförda värdet blir alldeles för lågt och att 

dagens generation då får betala för något som används i framtiden. Anledningen till att 

nyttjandetiderna blir felaktiga beror på att det görs schablonmässiga bedömningar och 

tar inte in andra påverkande faktorer i värderingen av nyttjandetider. Person C säger att 

korrekta nyttjandetider skulle innebära att kommunen skulle bära kostnader för 

resursförbrukning när det faktiskt sker. Sett till det stora hela skulle helt korrekta 

nyttjandetider inte göra någon större skillnad, tror person C, dock skulle kostnaderna slå 

olika mellan olika förvaltningar. 

4.4.3.3 Intervjuperson D 

Person D arbetsuppgifter består bland annat av att göra prognoser, budgetar och 

uppföljning under året. I sitt arbete kommer person D i kontakt med tillgångar i 

samband med att beräkningar på kapitalkostnader vid en nyinvestering görs. Person D 

får rapporter från ekonomikontoret på vilka investeringar som ska aktiveras och vilka 

som ska fortsätta att vara pågående. Utifrån dessa rapporter görs beräkningar på 

kostnaderna som genererats vid investeringen och om dessa följt budgeten. Om 

kostnaderna blivit högre eller lägre än budget måste det göras nya beräkningar för att 

fastställa den faktiska hyran som hyresgästen ska betala. Person D gör själv inga 

värderingar när det gäller tillgångarnas nyttjandetider och fastställer heller inte 
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avskrivningstiderna. En möjlig anledning till att kommunen inte börjat tillämpa de nya 

rekommendationerna kan enligt person D vara att det är svårt att bryta gamla arbetssätt 

och komma igång med något nytt. Person D anser att det största problemet med att ha 

felaktiga avskrivningstider är att det blir fel i bokslutet. 

4.4.4 Avdelning avfall 

4.4.4.1 Intervjuperson E 

Person E arbetar på avdelningen avfall och arbetsuppgifterna består bland annat av att; 

leda och fördela arbetet på avdelningen, ansvara för personal, investeringsbudget och 

driftbudget. Person E är ansvarig för de tillgångar som avdelningen hanterar och 

ansvarar även för nyinvesteringar. Person E ansvarar även för att göra nedskrivningar på 

förbrukade tillgångar då resultatet tillåter detta. 

 

Person E ansvarar för att beräkna kostnaderna för en investering där grunden för 

beräkningen vilar på tidigare erfarenheter. Dessa beräkningar genomförs framförallt vid 

större investeringar. När det gäller mindre investeringar görs endast en uppskattning av 

kostnaden. Det upplevs vara svårt förutsäga tillgångars nyttjandetid då denna påverkas 

av olika externa faktorer så som politiska beslut och lagstiftningen. Tillgångarna 

påverkas dock inte i någon större utsträckning av faktorer som tillexempel 

väderförhållanden.  

4.4.5 Avdelning projektledning och teknik 

4.4.5.1 Intervjuperson F  

Person F leder och fördelar arbetet till projektledarna på avdelningen. Projektledning 

arbetar som internkonsulter till Luleå kommun. Projektledning har själva inga tillgångar 

däremot projekterar de för investeringar inom Luleå kommun. De använder sig av olika 

kalkyleringsmodeller för att räkna fram en uppskattad kostnad för ett 

investeringsprojekt. Då det är projektledarna som är ansvariga för projekten och även 

gör eventuella upphandlingarna med entreprenörerna har avdelningen projektutveckling 

tillgång till den information som behövs för värdering av tillgångar. Detta gäller såväl 

ekonomisk information som information rörande materialslag och dess livslängd.  Övrig 

information som finns att tillgå är vad som påverkar en tillgångs livslängd, exempelvis 

hur markförhållanden kan påverka VA-ledningar. 

4.4.6 Avdelning fastigheter 

4.4.6.1 Intervjuperson G 

Avdelningen ansvarar för fastigheter och lokalförsörjning inom Luleå kommun genom 

att tillhandahålla, hyra ut och förvalta ändamålsenliga lokaler, till såväl interna som 

externa kunder inom Luleå kommun. 

 

För att kunna fastställa tillgångars nyttjandetider används de äldre rekommendationerna 

som stöd. Avskrivningstiden fastställs inte enbart utifrån förväntat nyttjandetid utan 

avvägning görs även utifrån de finansiella förutsättningarna som finns inom kommunen. 

Person G ser det som en fördel att ha korta avskrivningstider då detta minskar risken att 

kostnaderna förs över till kommande generationer. Vid investeringar görs avvägningar 

mellan vilka delar av investeringen som tillhör fastigheten och vad som tillhör 

verksamheten. Den del av investeringen som tillhör verksamheten kommer att påverka 

hyresgästens hyreskostnad.  
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Idag genomförs ingen grundlig värdering av tillgångarnas nyttjandetider utan 

avskrivningstiderna fastställs i de flesta fall utifrån de gamla rekommendationerna. 

Person G gör själv investeringsbudgeten med förkalkyler och beräknar totalkostnaden 

för investeringen. Person G gör även en driftkalkyl där hänsyn tas till underhåll av 

tillgången. Därmed är avskrivningarna fastställda utifrån att en viss mängd underhåll 

genomförs under tillgångens nyttjandetid. Eftersom att kommunerna ser investeringarna 

på lång sikt görs inga beräkningar inför en investering på vilket alternativ som är 

billigast då kommunen vill ha det hållbaraste alternativet. Person G yttrade följande: 

 

”…vi har inte råd att bygga billigt, alltså vi bygger inte för kortsiktighet” 

 

De tillgångar de hanterar på enheten fastigheter är komplicerade då de i regel innehåller 

flertalet olika komponenter. Person G anser därför att det är viktigt att lokalisera 

huvudgrupper av komponenter som tillexempel finns i en fastighet, såsom stommen, 

innerväggar och innertak. Faktorer som kan påverka avskrivningstiden är tillexempel 

vilken typ av verksamhet som ska vara i en fastighet. För fastigheter som har 

verksamhet som innebär högt slitage på fastigheten bör avskrivningstiden vara kortare 

än för fastigheter med mindre slitage. 

4.4.7 Avdelning vatten och avlopp 

4.4.7.1 Intervjuperson H 

Person H har bland annat hand om investeringar inom avdelningens 

verksamhetsområde. Inom VA-verksamheter görs ingen värdering av tillgångarnas 

nyttjandetider, avskrivningstiden för exempelvis ledningsnät är alltid 50 år oavsett 

materialslag eller markförhållanden. Målet för ledningsnät är att de alltid ska ha en 

livslängd på 100 år, då kortare livslängd skulle medföra taxehöjningar för kommunens 

medborgare. Vid större investeringar görs investeringsbedömningen av konsulter som 

tar fram en kostnadskalkyl för investeringen. Vid mindre projekt händer det att 

avdelningen gör beräkningen själv. Vid investeringsbedömningen görs även 

beräkningar på driftskostnader, dock påverkar dessa inte vilken typ av investering som 

görs, då en kommun inte kan välja att låta bli att till exempel bygga ett reningsverk. 

 

Problem som kan uppstå i samband med värdering av tillgångars nyttjandetider rör 

framförallt värderingen av ledningsnät, enligt person H. Jordens påverkan på 

ledningarna är olika stor beroende på vilka markförhållanden som finns där ledningen 

läggs ner. Det är dock svårt att avgöra hur olika markförhållanden kommer att påverka 

ledningarnas livslängd, då exempelvis markrörelser är omöjliga att förutsäga. 

Kommunen använder sig av olika materialslag på ledningar utifrån var ledningen läggs 

ner och i vilken marktyp som finns där. Utvecklingen av materialtyper för ledningsnät 

går ständigt framåt, vilket gör det svårt att värdera ett nytt materials livslängd. Enligt 

person H är det svårt att svara på vad som är rätt avskrivningstid för ledningsnät då det 

skulle krävas erfarenhetsinsamling, databank med historisk data, samt en 

statusbedömning av ledningsnätet. 

 

Person H anser att den största problematiken med felaktigt värderade nyttjandetider och 

därmed felaktiga avskrivningstider, är att det inte går att se den faktiska 

kostnadsutvecklingen. Egentligen borde avskrivningstiden vara 100 år då den 

förväntade livslängden i många fall är 100 år. Detta är dock en omöjlighet, enligt 

personen vi intervjuat, då detta skulle innebära en alltför stor ekonomisk osäkerhet. 

Felaktiga nyttjandetider tror person H bottnar i bristande engagemang i frågan samt att 
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det endast gjorts rimliga antaganden om vad denna skulle kunna vara. Korrekta 

nyttjandetider skulle ge kommunen lägre VA-taxa. Person H säger: 

 

”Vi nollavskriver inte det som rivs alltid, det beror på vilka pengar vi har. Den som är 

fattig har inte råd... River man ett hus ska man faktiskt skriva av restvärdet direkt, men 

har man inga pengar kan man inte göra det. Då betalar man på lån som inte har någon 

säkerhet." 

4.4.8 Luleå kommuns hantering av avskrivningar 

Figur 7 nedan visar en övergripande bild av hur de olika avdelningarna på Luleå 

kommuns tekniska förvaltning hanterar sina avskrivningar. 

 

 

Figur 7. Luleå kommuns hantering av avskrivningar 

 

Som figur 7 visar hanterar de olika avdelningarna avskrivningar på olika sätt. 

Gemensamt för dem är att de alla har generella avskrivningstider för liknande tillgångar 

och utgår från de gamla rekommendationerna. Anmärkningsvärt är att det endast är 

fastighetsavdelningen som har påbörjat tillämpning av de nya rekommendationerna. 
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5. ANALYS 
    

Detta avsnitt visar hur vi analyserat arbetets empiriska data, kopplat till vår 

referensram. Dispositionen är enligt följande; Först analyseras det empiriska 

materialet genom att vi kopplar det mot referensramen som sedan följs av en fri 

diskussion av oss. 

5.1 Delstudie 1 

5.1.1 Oskrivna regler 

Delstudie 1 har visat att kommuner har olika värderingsmetoder och arbetsprocesser för 

tillgångarna. Större delen av de intervjuade kommunerna gör dock ingen aktiv värdering 

av tillgångarnas nyttjandetider och kommunerna saknar därmed underlag och 

motivering till en tillgångs avskrivningstid. Kommuners konsekventa tillämpning av 

samma rekommendationer, under de senaste 20 åren, har lett till att sättet att hantera 

avskrivningar på har blivit en oskriven regel som kommuner ogärna frångår. Enligt 

Bang (1999) är oskrivna regler en typ av norm och normer är svåra att förändra. 

Eftersom att normer är svåra att förändra har detta lett till att kommunerna uppvisar en 

starkt kritisk inställning till de nya rekommendationerna som kräver att de oskrivna 

reglerna förändras.  

 

Talesättet, det är svårt att lära gamla hundar att sitta, tycker vi passar bra in på svenska 

kommuner eftersom förändringar tar lång tid att genomföra. Efter att ha genomfört 

intervjuer med olika kommuner är vår uppfattning att kommunala ekonomer, 

ekonomichefer och avdelningschefer till största del är i medelåldern eller äldre. För att 

få dessa positioner krävs det ofta att personen har tidigare arbetslivserfarenhet och gärna 

jobbat inom kommunen, med andra ord är dessa positioner något de arbetat sig till. Då 

dessa personer arbetat länge med samma sak leder detta till att de har ett djupt rotat 

arbetssätt som därmed är svårt att förändra. Människan är ett vanedjur som ofta följer 

sina egna rutiner, i detta fall arbetssätt, vilket vi tror kan var orsaken till varför de nya 

rekommendationerna är svåra att implementera i kommunerna.  

 

Våra intervjuer har indikerat på att kommuner tillämpar de gamla rekommendationerna 

eftersom en tillämpning av de nya rekommendationerna skulle innebära att de måste 

förändra sitt arbetssätt. Denna förändring skulle framförallt kräva större resurser för 

implementeringen och tillämpningen av rekommendationerna, vilket kommuner gärna 

undviker. Detta indikerar på att det inom kommuner finns en mentalitet som bidrar till 

att kommuner undviker sådant som skulle innebära ett merarbete. Exempelvis anser en 

kommun att det finns för många frågetecken kring de nya rekommendationerna 

samtidigt som de äldre rekommendationernas avskrivningstider upplevs vara enklare att 

tillämpa då dessa inte kräver värdering. Det faktum att tjänstemännen i kommunerna 

gärna undviker merarbete ger stöd till agentteorin och teori X som menar att människan 

gärna undviker merarbete, är passiv och saknar motivation för att arbeta vilket gör att de 

måste kontrolleras för att de ska agera utifrån vad som är bäst för organisationen i detta 

fall utgörs av kommunen (Tosi et al., 2003). Ytterligare indikationer på att kommunerna 

undviker sådant som ger merarbete fick vi av en kommun, som uppgav att fördelen med 

de gamla rekommendationerna är att det går fort att fastställa avskrivningstiderna. Trots 

att detta indikerar på att tjänstemännen i en kommun undviker merarbete tror vi att det 

även kan bero på att tjänstemännen har brist på resurser, såväl administrativa som 

ekonomiska. 
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Genom att kommunernas tjänstemän undviker att förändra sitta arbetssätt gällande 

avskrivningstider på tillgångar leder detta till att kommunen frångår sin 

ansvarsskyldighet gentemot kommunens invånare, som i detta sammanhang betraktas 

som ägare av kommunen. Invånarna saknar dock kontroll över verksamheten och deras 

enda möjlighet att påverka verksamheten är via de demokratiska valen som sker vart 

fjärde år. (Nyman et al., 2005) Det är därmed politikerna som har ansvarsskyldigheten 

gentemot kommunens invånare.  Ansvarsskyldigheten brister på grund av att 

kommunens politiker inte lyckats övervaka att tjänstemännen väljer det arbetssättet som 

skulle gynna invånarna bäst i längden (Tarschys, 2002). Tjänstemännens val att inte 

tillämpa de nya rekommendationerna kan bottna i att de i första hand ser till sitt eget 

intresse vilket ger upphov till agentproblematik inom kommunen. Detta innebär att 

tjänstemannen har andra intressen än kommunen som helhet. (Jensen & Meckling, 

1976) Vi antar att detta bottnar i att tjänstemännen väljer att prioritera den dagliga 

verksamheten i första hand istället för att använda tiden till att sätta sig in i de nya 

rekommendationerna, då detta skulle vara väldigt tidskrävande. 

 

Det sägs att människor i Asien lever för att arbeta medan vi i västvärlden arbetar för att 

leva. Detta tror vi kan vara orsaken till att vi i västvärlden, och därmed även tjänstemän 

på kommuner, undviker merarbete om möjligheten finns. Vi människor är ”arbetslata” 

på grund av att vi prioriterar vår egen fritid före arbetet och på så sätt gör vi inte mer än 

vad som krävs för att få lön varje månad. Kommunens tjänstemän är tveksamma till 

införandet av de nya rekommendationerna då detta skulle innebära merarbete för dem 

och även kunna inkräkta på deras fritid. Införandet av de nya rekommendationerna 

skulle därav troligast innebära att de fick arbeta hårdare för samma lön.  

 

En annan orsak till att kommuner över lag är kritiska till de nya rekommendationerna är 

de anser att jämförbarheten mellan kommunerna går förlorad då alla inte har samma 

avskrivningstider. Vi antar att denna värdering bottnar i att de gamla 

rekommendationerna uppger att jämförelse mellan kommunerna kan uppnås genom en 

enhetlig tillämpning av avskrivningstider. En institutions värderingar, representerar det 

som är önskvärt inom en organisation, och ger tillsammans med normer stabilitet i 

organisationen (Scott, 2001).  Denna värdering ser vi även som ett resultat av den 

organisatoriska prägel som finns inom kommunerna. Kommunerna väljer att tillämpa de 

gamla rekommendationerna trots att det inte är ett rationellt beslut utan endast på grund 

av att det tas för givet och att de alltid gjort på detta sätt (Carpenter & Feroz, 2001).  

 

De nya rekommendationerna uppmanar kommunerna att aktivt arbeta med 

omprövningar av tillgångars nyttjandetider och kommuner kan därav presentera en ärlig 

och rättvisande årsredovisning som återger den faktiska förbrukningen av resurser som 

skett under året. När omprövningar inte görs av tillgångars nyttjandetider kan det 

föreligga asymmetrisk information kring kommunens tillgångar, då det endast är 

tjänstemännen som vet hur mycket balansräkningens tillgångar är värda.   

Tjänstemännen döljer därav information om tillgångarna som kommunens invånare inte 

får veta (Baye, 2009). Av de undersökta förvaltningarna och kommunala bolagen var 

det endast Umeås kommunala VA-bolag som aktivt arbetade med omprövning av 

nyttjandetider. Enligt kommunallagen (1991:900) ska den kommunala redovisningen 

hållas tillgänglig för allmänheten. Med detta menas att redovisningen ska vara offentlig 

vilket innebär att kommunens invånare ska ha fri tillgång till bland annat kommunens 

årsredovisning. Det är därav viktigt att redovisningen är korrekt för att invånarna ska få 

en rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning. Genom att aktivt arbeta med 

omprövningar av tillgångarnas nyttjandetider ger kommunen en mer rättvisande bild av 

det ekonomiska läget och kommunens tillgångar.  
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5.2 Delstudie 2 

5.2.1 Modellen 

Det viktigaste för att kunna göra värderingar av tillgångars nyttjandetider är att det finns 

tillgänglig information om faktorer som påverkar tillgångens hållbarhet och livslängd. 

För att kunna ta fram information om hur tillgången påverkas krävs det att det finns 

information om hur tillgången är tänkt att användas. Ett sätt att få fram denna 

information kan vara att ta fram en utökad investeringskalkyl där det framgår hur 

tillgången kommer att användas, komponenternas kostnader, samt om det finns faktorer 

som kan påverka tillgångens livslängd och hur den blir påverkad.  

 

Faktorer som påverkar kan exempelvis vara materialslag, markförutsättningar, 

belastning, slitage, verksamhetstyp, teknisk utveckling, politiska beslut och lagstiftning. 

Detta steg i värderingen bör ske på avdelningsnivå då det är där denna kunskap finns. 

Den information som inte finns hos avdelningscheferna, projektledarna, leverantörerna 

eller entreprenörerna samt de som arbetar med liknande tillgångar, finns att tillgå på 

andra sätt. Information om exempelvis vilka marktyper som finns i kommunen kan 

hämtas från kommuns geo-arkiv där prover och data om markförhållanden i kommunen 

finns lagrade.  

 

Informationen är lika lätt att tillgå oavsett om den finns internt hos kommunen eller hos 

externa partners. När det gäller fastigheter, påverkar verksamheten som ska vara i 

fastigheten vilken livslängd den har, det gör även att det är viktigt med 

komponentavskrivningar då de olika komponenterna slits olika mycket. För att 

underlätta avskrivningen av komponenter bör liknande komponenter grupperas. Det 

som troligast kommer att bli svårast att värdera är tekniska komponenter eftersom att 

den tekniska utvecklingen ständigt går framåt.  

5.2.2 Värderingsproblematiken 

Problem som kan uppstå i samband med värdering av tillgångars nyttjandetider rör 

framförallt värderingen av ledningsnät. Jordens påverkan på ledningarna är olika stor 

beroende på vilka markförhållanden som finns där ledningen läggs ner. Det är dock 

svårt att avgöra hur olika markförhållanden kommer att påverka ledningarnas livslängd, 

då exempelvis markrörelser är omöjliga att förutsäga. Kommunen använder sig av olika 

materialslag på ledningar utifrån var ledningen läggs ner och i vilken marktyp som finns 

där. Utvecklingen av materialtyper för ledningsnät går ständigt framåt, vilket gör det 

svårt att värdera ett nytt materials livslängd. Det är svårt att svara på vad som är rätt 

avskrivningstid för ledningsnät då det skulle krävas erfarenhetsinsamling, databank med 

historisk data, samt en statusbedömning av ledningsnätet 

 

Ovanstående information om modellen och den värderingsproblematik som kan uppstå, 

har bidragit till att vi utvecklat en modell för kommuners fastställande av nyttjandetider 

för materiella anläggningstillgångar och därmed uppfyllt delsyfte 3. 

 

I figur 8 nedan illustreras hur kommunerna bör gå tillväga i sin värdering av tillgångars 

nyttjandetider. För utförligare beskrivning och exempel se bilaga 5 och 6. 
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Figur 8. Arbetsmodell för värdering av tillgångars nyttjandetider 
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5.2.3 Värdering 

I Luleå kommun har tillämpningen av de nya rekommendationerna endast skett i mindre 

skala. Av de avdelningar vi undersökt, fastighetsavdelningen, VA-avdelningen och 

avfallsavdelningen, är det fastighetsavdelningen som har kommit längst med 

tillämpningen av de nya rekommendationerna då denna avdelning gör 

komponentavskrivningar vid nyinvesteringar. Avdelningen utför, liksom övriga 

avdelningar, ingen värdering av tillgången eller komponenternas nyttjandetid. 

Avskrivningstiden fastställs istället utifrån hyreskontraktets längd då kommunen inte 

vill riskera att ha kvar kostnader för en verksamhetsspecifik fastighet då hyreskontraktet 

löpt ut. Avskrivningstiden sätts lika med hyreskontraktets längd för att framtida 

generationer inte ska behöva bära kostnader som förbrukas av dagens generation. Detta 

handlande visar på att kommunen prioriterar det kollektiva intresset före det egna 

intresset. Handlandet tyder på att kommunens tjänstemän har ett 

förvaltarskapsperspektiv vid fastställandet av verksamhetsspecifika fastigheters 

avskrivningstider. Förvaltaren, i detta fall tjänstemännen, motiveras av organisationens 

mål framför de personliga målen (Davis et al., 1997)  

 

Enligt rekommendationerna ska värdering ske utifrån uppskattad nyttjandetid och 

avskrivningstiden fastställs sedan utifrån nyttjandetiden. På Luleå kommuns 

fastighetsavdelning sker processen med att fastställa tillgångars avskrivningstider i 

omvänd ordning då hyreskontraktets längd är styrande i stället för den faktiska 

nyttjandetiden. Kommunen sätter avskrivningstiden utifrån hyreskontraktets längd för 

att inte riskera att ha kvar kostnader på en verksamhetsspecifik fastighet då hyresgästen 

lämnar fastigheten. Detta handlande är inte korrekt om fastigheten är användbar igen, 

det vill säga om hyresgästen förlänger hyreskontraktet eller om en hyresgäst med 

samma typ av verksamhet flyttar in. En förlängning av hyreskontraktet eller en ny 

hyresgäst innebär att fastighetens nyttjandetid förlängs och därmed blir 

avskrivningstiden felaktig. Detta resonemang bidrar till att vi kunnat uppfylla arbetets 

delsyfte 1 och 2.  

 

Vid värdering av kommunens övriga tillgångar tillämpas ofta de gamla 

rekommendationerna vilket gör att nyttjandetiderna ibland blir felaktiga då faktorer som 

påverkar tillgångarnas livslängd inte beaktas. Inom VA-verksamheten utförs till 

exempel ingen värdering av tillgångarnas nyttjandetider. Avskrivningstiden för 

ledningsnät är alltid 50 år oavsett materialslag eller markförhållanden. Valet att inte 

utföra värdering av tillgångarnas nyttjandetider kan leda till att fel generation får bära 

kostnaderna för en investering, detta gäller oavsett om avskrivningstiden blir för lång 

eller för kort.  Fastställande av avskrivningstider utifrån de gamla rekommendationerna 

indikerar på att kommunen i dessa sammanhang inte har ett förvaltarskapsperspektiv 

utan snarare ett agentperspektiv då samhällets intressen inte tillvaratas. Kommunens 

agerande visar att fastställandet av tillgångarnas nyttjandetider utförs på enklast möjliga 

sätt, det vill säga, att följa de gamla rekommendationernas schablonmässiga 

avskrivningstider. Agenterna, i detta fall tjänstemännen, agerar utifrån vad som är bäst 

för agenten själv (Jensen & Meckling, 1976).  

 

En bidragande orsak till att avskrivningstiden för vissa tillgångar fastställs utifrån de 

gamla rekommendationerna tror vi kan bottna i den mänskliga osäkerheten. Människor 

och organisationer imiterar gärna andra som de anser är duktiga inom deras område 

(Carpenter & Feroz, 2001). Vi tror att detta kan vara en anledning till att kommuners 

tjänstemän till största del utför värderingen av tillgångarnas nyttjandetider på samma 

sätt på alla avdelningarna.   
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5.2.4 Orsaker till att förändring inte skett 

Flera av intervjupersonerna menade att anledningen till att kommunen inte börjat 

tillämpa de nya rekommendationerna bottnade i att det är svårt att bryta ett invant 

arbetssätt. Detta menar Carpenter & Feroz (2001) beror på att det finns en stark 

organisatorisk prägel på organisationen vilket gör att arbetssättet inte används på grund 

av att det är det mest rationella arbetssättet, utan på grund av att det tas för givet av 

organisationen. Eftersom att detta sätt att arbeta på tas för givet av kommunen visar det 

på att kommunen har ett invant arbetssätt som följaktligen är svårt att förändra. Detta 

ger oss ytterligare stöd för att det uppenbarligen är svårt att lära gamla hundar att sitta. 

En tjänstemans ålder i kombination med att personen haft samma arbetsuppgifter under 

en lång tid gör att personen har svårt att förändra sitt arbetssätt.  

 

Luleå kommun anser att de tillämpat de gamla rekommendationerna på ett allt för styrt 

sätt vilket lett till att de slutat reflektera över nyttjandetiderna och istället följt de 

rekommenderade avskrivningstiderna. Kommunens tillämpning av de gamla 

rekommendationerna, har i efterhand upplevts som styrande vilket medfört att 

kommuner mer eller mindre slutat tänka till i samband med värderingar av tillgångars 

nyttjandetider. Då de kommunala tjänstemännen agerar och följer rutiner utan någon 

reflektion över varför de gör på detta sätt har fastställandet av avskrivningstider blivit en 

del av det kognitiva beteendet (Scott, 2001). En liknelse kan vara hur en person knyter 

sina skor. Personen lär sig som barn hur den ska knyta sina skor, när personen lärt sig 

detta blir det en självklarhet att knyta skorna på detta sätt och det blir då svårt att göra 

det på något annat sätt. Samma sak gäller tjänstemännens arbetsprocess vid fastställande 

av tillgångars avskrivningstider.  

 

En av personerna vi intervjuade menade att det tar tid att förändra värderingsättet i en 

hel kommun, eftersom att någon måste driva frågan och komma med förslag på hur 

värderingen ska gå till, då kommunen känner sig osäkra på hur värderingen ska 

genomföras. Kommuner ser gärna att andra kommuner tar initiativet till värdering av 

tillgångars nyttjandetider då detta minskar risken för den egna kommunen vid 

införandet av en ny värderingsmetod. Handlingsättet bottnar enligt Carpenter & Feroz 

(2001) i att kommunerna betraktar förändringen som mindre riskfylld och legitim om 

andra kommuner redan genomfört förändringen.  På grund av att det endast är ett fåtal 

kommuner som börjat tillämpa de nya rekommendationerna har kommunen avvaktat 

med att införa de nya rekommendationerna i sin redovisning eftersom att de ännu inte 

sett nyttan av att redovisa på detta sätt. Vi antar därav att kommuner vill att andra 

kommuner är testpiloter inom området då de känner osäkerhet inför hur förändringen 

praktiskt ska genomföras. Detta stöds även av Carpenter & Feroz (2001) som menar att 

organisationer anser att förändringar är berättigade om andra organisationer genomfört 

förändringarna först. 

 

Tosi et al. (2003) menar att menar att människor agerar utifrån organisationens intresse, 

vilket Luleå kommunen gör då de gärna sätter korta avskrivningstider för att minska 

risken att överföra kostnader till kommande generationer. För att kommande 

generationer inte ska behöva bära dagens kostnader anser vissa av de vi intervjuat att det 

krävs försiktighet i värderingen för att kommunen inte ska riskera att få för långa 

avskrivningstider. Vi tror att det är viktigt att kommuner även tänker på dagens 

generation i sin värdering och genom att inte sätta alltför korta avskrivningstider då 

detta leder till att dagens generation få betala för något som kommande generationer 

förbrukar. Av denna anledning är det viktigt att utföra värderingar av tillgångars 

nyttjandetider för att få korrekta avskrivningstider då detta bidrar till att rätt generation 

får bära sina kostnader.  
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Kommunens tjänstemän har lagt ned begränsat med tid på att förstå de nya 

rekommendationerna eftersom att de ansett att detta inte varit en prioriterad fråga. 

Tjänstemännen anser även att det tar för lång tid att göra värderingen och att det därmed 

är enklare att göra justeringar av avskrivningstiden i efterhand. Då det är politikerna 

som bär den kommunala ansvarsskyldigheten saknar tjänstemännen incitament att göra 

värderingen av tillgångarnas nyttjandetider på ett sätt som säkerställer att resurserna 

används effektivt. (Nyman et al., 2005) Tjänstemännens agerande visa på passivitet och 

motstånd till ökad arbetsbelastning, vilket även stöds av teori X som menar att 

människan måste övervakas för att agera i organisationens intresse (Tosi et al., 2003). 

Då kommuner ständigt tampas med sparkrav antar vi även detta kan vara en orsak till att 

tid inte lagts ned på förstå de nya rekommendationerna. Genom att övervaka 

tjänstemännen skulle detta leda till att tjänstemännen tvingades att förändra sitt 

arbetssätt och börja värdera tillgångarna. I detta fall skulle det dock inte finnas något 

incitament för tjänstemännen att göra en noggrann värdering och värderingen skulle 

troligast vara hafsigt genomförd. För att få tjänstemännen att vilja göra en noggrann 

värdering tror vi det är viktigt att kommuner skapar incitament för tjänstemännen. 

Incitament kan skapas genom att tjänstemännens och kommunens mål överensstämmer 

(Van Slyke, 2006).   

5.2.5 Orsaker till problemen med felaktiga nyttjandetider  

En av de vi intervjuat tror att orsaken till felaktiga nyttjandetider kan bero på att 

kommunens tjänstemän avsiktligt sätter felaktiga avskrivningstider, på grund av att 

detta passar verksamhetens ekonomi bättre. Idag fastställer Luleå kommun 

avskrivningstiderna på tillgångar utifrån förväntad nyttjandetid och vilka finansiella 

resurser som finns inom kommunen. Detta innebär att avskrivningstiden delvis sätts 

utifrån hur de vill styra resultatet och vad budgeten klarar av. Kommunen gör även 

nedskrivningar på förbrukade tillgångar då resultatet tillåter detta. Detta visar att 

kommunen har förbrukade tillgångar i balansräkningen trots att de saknar ett reellt 

värde.  Kommuners tjänstemän har en budget att förhålla sig i sitt arbete och vid 

investeringar. Enligt agentteorin är både principalen och agenten nyttomaximerande 

vilket leder till att tjänstemännen agerar utifrån vad som är bäst för deras förvaltning 

(Jensen & Meckling, 1976). Kravet att hålla sig till budget får i detta fall konsekvensen 

att tjänstemännen väljer att sätta avskrivningstider och göra nedskrivningar utifrån om 

budgetramen ser ut att under- eller överskridas. Detta innebär att tjänstemännen gör 

nedskrivningar när deras kostnader underskrider budgeten, för att undvika minskad 

budgetram till kommande år.  

 

En av personerna vi intervjuat tror att en tillämpning av de nya rekommendationerna 

kan leda till att kommunerna kan styra sitt resultat genom att göra avskrivningar och 

nedskrivningar utifrån vilka finansiella förutsättningar som finns.  Andra orsaker till att 

problemet med felaktiga avskrivningstider kan vara att kommunen gör som de alltid 

gjort och väljer att följa i gamla fotspår. Vem som värderar tillgången kan även påverka 

nyttjandetiden då olika personer värderar på olika sätt. Vi har samma uppfattning som 

denna person att, vem som utför värderingen kan påverka resultatet av värderingen. För 

att motverka personlig påverkan anser vi att det är nödvändigt att kommuner har en bra 

värderingsmodell som kan höja kvalitén på värderingen. Med en modell som kräver 

vissa arbetsinsatser motverkas risken med att personens sinnesstämning påverkar 

resultatet.  

 

Ett annat problem som uppstår vid felaktigt värderade nyttjandetider är att det bokförda 

värdet blir alldeles för lågt och att dagens generation då får betala för något som 

används i framtiden. Anledningen till att nyttjandetiderna blir felaktiga beror delvis på 
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att det görs schablonmässiga bedömningar på grund av bristande engagemang samt att 

andra påverkande faktorer inte beaktas vid värderingen av nyttjandetider. Felaktiga 

avskrivningstider bidrar även till att det inte är möjligt att se den faktiska 

kostnadsutvecklingen hos en tillgång. Exempelvis borde ledningsnät ha en 

avskrivningstid på 100 år då den förväntade livslängden i många fall är 100 år men är 

dock inte möjligt då detta skulle innebära en alltför stor ekonomisk osäkerhet. Adverse 

selection uppstår därav som en följd av att kommunens invånare inte är medvetna om 

att tjänstemännen tillämpar schablonmässiga bedömningar för att undvika merarbete. 

Tjänstemännen agerar i detta fall utifrån vad som är bäst för dem själva, samtidigt som 

risken att kommunens invånare upptäcker detta är liten vilket leder till att moral hazard 

uppstår. (Baye, 2009) 

 

Ansvarsskyldighet inom en kommun innebär att kommunmedborgarna har rätt att få 

information om hur och på vilka sätt offentliga resurser använts (RKR, 2007). 

Problemet med att kommuner har felaktiga avskrivningstider innebär att det blir fel 

information i bokslutet. Invånarnas rättighet till information om kommunens 

ekonomiska ställning frångås därav då bokslutet innehåller missvisande information.  

5.2.6 Effektiv resursanvändning 

Under intervjuerna har det kommit fram att ett införande av de nya 

rekommendationerna troligast skulle ge mer korrekta nyttjandetider och därmed även 

mer korrekta avskrivningstider, vilket skulle bidra till en effektivare resursanvändning. 

Detta skulle även ge ett mer rättvisande resultat för kommuner eftersom att 

kommunerna då skulle bära kostnaderna när resursförbrukningen faktiskt sker. 

Anledningen till att kommuner bör försöka sträva efter korrekta avskrivningstider är att 

detta upprätthåller kommuners ansvarsskyldighet gentemot samhället, genom att de 

använda resurser på rätt sätt (Nyman et al., 2005). Med en effektivare resursanvändning 

tror vi att kommuner skulle få ökad nytta av varje krona som spenderats, vilket även 

skulle innebära att kommunens invånare får ut mer av sina skattepengar.   

5.2.7 Investerings bedömning 

För att uppskatta en investerings kostnader görs en investeringsbedömning före 

investeringsprocessen startar. I denna bedömning beräknar kommunen vilka kostnader 

som en investering kommer att generera och väljer den investeringslösning som har den 

bästa långsiktiga hållbarheten oavsett kostnaderna som den medför. Kommunen 

beräknar alla kostnader som kan tänkas uppstå under tillgångens nyttjandetid i form av 

så väl investeringskostnader som underhållskostnader. Trots denna beräkning påverkar 

detta inte tillgångens förväntade nyttjandetid då kommunen till största del fastställer 

nyttjandetiden utifrån de gamla rekommendationerna.  Investeringsbedömningen och 

beräkningen av driftskostnader påverkar dock inte om investeringen är ekonomiskt 

lönsam (avseende taxefinansierad verksamhet som exempelvis VA) eller inte, då en 

kommun inte kan välja att inte göra vissa investeringar. Detta kan exempelvis gälla 

investeringar av vattenverk eller liknande.  

 

För att beräkna kostnader som en investering kommer att omgärdas av kan kommuner 

använda sig av LCC metoden. Genom att göra beräkningar av LCC kan kommunerna 

uppskatta en tillgångs ekonomiska livslängd. Genom att utföra LCC beräkningar kan 

fokus läggas på att göra investeringar som har den bästa totalkostnaden i förhållande till 

dess livslängd. (Arditi & Messiha, 1996) Om det är möjligt för kommuner att göra 

optimala investeringar utifrån tillgångens livslängd och totalkostnad kan det leda till att 

skattemedlen används på ett mer effektivt sätt och kommunerna får en tillgång som ger 

bättre valuta för pengarna (Woodward & Demirag, 1989; Woodward, 1997). Om 
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skatteintäkterna används på ett effektivt sätt säkerställer kommuner att resurserna 

kommer samhället till handa och kommunerna skulle genom detta uppfylla sin 

ansvarsskyldighet gentemot samhället (Nyman et al., 2005).  

5.2.8 Vikten av värdering 

Det finns flera anledningar till att värdering av tillgångars nyttjandetider är viktigt. 

Noggrann värdering säkerställer att bokslutet blir korrekt då kommunen får en 

rättvisande kostnadsfördelning och att anläggningsvärdena är riktiga. Värdering är även 

viktigt då avskrivningen påverkar taxenivån inom de taxefinansierade verksamheterna 

eftersom att taxorna ska vila på en rättvisande kostnadsgrund för att ej över- eller 

undertaxera kunderna. Rättvisande kostnader är även en anledning till att utföra 

värdering då detta innebär att varje generation får bära de kostnader de faktiskt 

förbrukar. Genom att beakta ovanstående anledningar i värderingen av tillgångarnas 

nyttjandetider får kommuner ett förvaltarskapsperspektiv i värderingen av tillgångars 

nyttjandetider. Kommunerna ser till samhällets bästa genom att värdera tillgångarnas 

nyttjandetider och får rättvisande kostnadsfördelning, korrekta anläggningsvärden, rätt 

taxenivå och att varje generation får bära de kostnader som de förbrukat. (Van Slyke, 

2006) Värdering av tillgångarnas nyttjandetider kan bidra till en mer rättvisande 

årsredovisning då kostnadsfördelningen blir korrekt. Detta innebär att kommunens 

invånare får en rättvisande bild av kommuners ekonomiska situation (ÅRL 2:3) 

5.3 Sammanfattande analys 
Kommuner existerar för att tillgodose samhällets välbefinnande och det vilar ett 

moraliskt, socialt och politiskt ansvarstagande över kommuner (RKR, 2007). Utifrån 

vilket synsätt tjänstemännen inom en kommun agerar, kommer det att avgör hur 

kommunens ansvarsskyldighet kommer att uppfyllas. Om tjänstemännen agerar utifrån 

vad som är bäst för dem själva, det vill säga som agenter, har tjänstemännen ett 

agentsperspektiv (Davis et al., 1997). Om tjänstemännen har ett agentperspektiv i sitt 

arbete kommer kommunens ansvarsskyldighet bli lågt prioriterad. Detta gäller 

exempelvis i de fall då tjänstemännen inte ser till att de kommunala resurserna används 

på ett effektivt sätt genom att värdera tillgångarnas nyttjandetider. Om de kommunala 

tjänstemännen istället har ett förvaltarskapsperspektiv, det vill säga att de agerar utifrån 

vad som är bäst för samhället (Van Slyke, 2006), skulle den kommunala 

ansvarsskyldigheten vara högre prioriterad hos tjänstemännen. Detta skulle vara bättre 

för kommunen och dess invånare.  

 

Under våra delstudier blev det uppenbart för oss att kommuner hyser motstånd till de 

nya rekommendationerna. Skälen som angavs var bland annat att det krävs tid och 

resurser för att kunna tillämpa de nya rekommendationerna. Andra anledningar till att 

förändring inte skett var att frågor som dessa inte varit prioriterade, vilket vi tror kan 

förklaras med att tjänstemännen undviker merarbete då de redan har knappt om tid till 

sina arbetsuppgifter. Tjänstemännen prioriterar i detta fall att ägna sin arbetstid åt de 

arbetsuppgifter de anser är viktigast. Trots att vi upplever att det ofta finns ett 

agentperspektiv inom kommunerna tycker vi att det går att urskilja ett 

förvaltarskapsperspektiv i vissa situationer. Ett exempel är att avskrivningstiderna för 

verksamhetsspecifika fastigheter fastställs utifrån hyreskontraktens längd för att 

kommunen inte ska ha kvar kostnader för utrangerade tillgångar, då detta skulle 

innebära att kommunens framtida generationer får betala kostnaderna.  Vi anser även att 

Luleå kommun har ett förvaltarskapsperspektiv då de gett oss uppgiften att utveckla en 

arbetsmodell för fastställande av nyttjandetider då modellen kan bidra till att kommunen 

kan använda finansiella resurser på ett effektivt sätt. Vilket skulle innebära att 

kommunen får ”mer tillbaka” för varje spenderad skattekrona.  
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Figur 9. Referensramens koppling 
 

Våra studier har visat att kommuner fastnat i sitt sätt att värdera och fastställa tillgångars 

nyttjandetider på grund av att arbetssättet blivit en norm och en del av det kognitiva 

beteendet som de ogärna förändrar (Scott, 2001).  Detta tror vi kan förklaras med att 

kommuner uppfattat de gamla rekommendationerna som styrande och därmed har 

kommunerna inte gjort värderingar på tillgångarnas nyttjandetider. Vi upplever att 

arbetssättet har blivit en trygghet för kommunerna och eftersom att människan är ett 

vanedjur blir det svårt att införa nya arbetssätt. En annan förklaring till att de flesta av 

kommunerna inte utför värderingar av tillgångars nyttjandetider kan vara att kommuner 

heller är försiktiga och håller kvar vid arbetssätt som de vet fungerar än att chansa och 

byta till något som de inte vet vad det ger för konsekvenser. Vår uppfattning är att detta 

även kan vara en av anledningarna till varför det tar lång tid för kommuner att förändra 

sig. 

 

Den institutionella teorin beskriver hur organisationer påverkas av bland annat normer 

(North, 1990). I vårt arbete har vi behandlat förvaltarskapsperspektivet och 

agentperspektivet och beroende på vilket synsätt som finns inom organisationen 

kommer normerna att vara olika. Förvaltarskapsperspektivet innebär att organisationens 

normer strävar efter att uppnå det som är bäst för organisationen medan 

agentperspektivet innebär att normerna syftar till att uppnå det som är bäst för 

individen. Om kommunerna hade ett förvaltarskapsperspektiv inom sina organisationer 

tror vi att det skulle innebära att kommunerna skulle kunna öka effektiviteten och 

därmed i större utsträckning kunna arbeta för invånarnas bästa. Detta skulle troligtvis 

innebära att kommunens ansvarsskyldighet mot samhället uppfylls. Ett 

förvaltarskapsperspektiv inom kommunerna skulle även innebära att kommunen som 

organisation skulle kunna tillämpa en lägre grad av kontroll och övervakning jämfört 

med om de hade ett agentperspektiv (Van Slyke, 2006).  
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6 SLUTSATSER & DISKUSSION 

 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis hur vi uppfyllt syftet med detta arbete. Därefter 

följer arbetets slutsatser samt arbetets bidrag och förslag på framtida studier.  

6.1 Syftet 
Syftet med detta arbete har varit att öka förståelsen för hur kommuner värderar och 

fastställer materiella anläggningstillgångars nyttjandetider. Syftet uppfylldes genom tre 

delsyften. 

6.1.1 Delsyfte 1 

Arbetets första delsyfte var att identifiera och beskriva kommuners värderingsmetoder 

för materiella anläggningstillgångar. Våra två delstudier har givit oss en bild av hur 

kommuner värderar sina tillgångars nyttjandetider. Delstudiernas resultat visade att 

kommuner använder sig av olika slags värderingsmetoder. I en kommun användes en 

egen utarbetad kalkylmodell och en kombination mellan de gamla 

rekommendationernas rekommenderade avskrivningstider och deras egen uppfattning 

om tillgångars nyttjandetid. Vissa kommuner använde sig mer eller mindre av de gamla 

rekommendationerna på grund av att det ansågs vara det enklaste sättet att värdera 

tillgångars nyttjandetider på. I andra fall användes en kombination av de gamla och nya 

rekommendationerna utifrån vilken typ av tillgång som skulle värderas. Det visade sig 

även att endast två av de undersökta kommunerna hade övergått till att följa de nya 

rekommendationerna. Genom att vi identifierat och beskrivit hur kommuners 

värderingsmetoder för tillgångar fungerar har vi uppfyllt det första delsyftet.  

6.1.2 Delsyfte 2 

Arbetets andra delsyfte var att identifiera kommuners arbetsprocesser för fastställandet 

av nyttjandetider för materiella anläggningstillgångar. Delstudie 2 visade att kommunen 

i princip inte gör någon värdering av tillgångars nyttjandetider vilket gör det svårt att 

peka ut en arbetsprocess för detta. Däremot visade det sig att kommunen gör 

investeringsbedömningar för nyinvesteringar vilket kan betraktas som en del av en 

arbetsprocess. Genom att göra investeringsbedömningar har kommunen dock kommit 

en bit på vägen. Genom att vi identifierat att kommuner saknar arbetsprocesser för 

fastställande av nyttjandetider har vi uppfyllt arbetets andra delsyfte. 

6.1.3 Delsyfte 3 

Arbetets tredje delsyfte var att utveckla en modell för kommuners fastställande av 

nyttjandetider för materiella anläggningstillgångar. Genom att uppfylla delsyfte 1 och 2 

samt att samla in information om vad som krävs och vilka förutsättningar som finns för 

att skapa en modell har vi genom att ta fram en arbetsmodell (se sidan 37) lyckats 

uppfylla det tredje delsyftet. 

6.2 Avslutande diskussion 
Genom att uppfylla våra delsyften uppnår vi syftet med arbetet och vi har därav kunnat 

ge svar på vår problemformulering som var; Hur värderar och fastställer kommuner 

nyttjandetider för sina materiella anläggningstillgångar och varför gör de på detta sätt? 

 

Studien tyder på att kommuner under lång tid arbetat på samma sätt när det gäller 

värdering, eller i detta fall bristen på värdering, av tillgångars nyttjandetider. Det verkar 

som om tjänstemännen som ska utföra denna värdering i många fall har arbetat så länge 

inom området att de utvecklat ett eget arbetssätt som de ogärna förändrar. Detta kan 

rimligtvis tolkas som att kommuner har problem att anpassa sig till förändringar då 

tjänstemän ogärna gör förändringar. Då studien även indikerar på att dessa tjänstemän i 
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många fall befinner sig i medelåldern talar det mesta för att deras ålder, 

arbetslivserfarenhet och egna rutiner är en bidragande orsak till att kommuner har svårt 

att genomdriva förändringar som kräver att tjänstemännen förändrar sig.  Studien har 

även indikerat på att det är få kommuner som vågat förändra sitt sätt att värdera 

tillgångars nyttjandetider eftersom att de är osäkra på hur det ska genomföras och därför 

gärna håller kvar vid det som är tryggt. Det är därav rimligt att anta att det inom 

kommuner krävs större kontroll av tjänstemännen för att kunna säkerställa att de rättar 

sig efter de nya rekommendationerna. Av denna anledning anser vi att kommunen bör 

betrakta tjänstemännen mer som agenter istället för förvaltare, det vill att det rimligtvis 

borde finnas högre grad av kontroll inom organisationen för att de ska se till invånarnas 

bästa. Kontroll och övervakning förknippas ofta med något negativt, och ett bättre 

alternativ kan vara att bygga upp en gemensam värdegrund som tar sin utgångspunkt i 

ett förvaltarskapsperspektiv. Detta innebär att det ska finnas en inneboende vilja hos de 

kommunala tjänstemännen att agera för samhällets bästa, i alla lägen.   

 

Våra analyser har indikerat på att normer och kognitivt beteende har stor betydelse för 

hur kommuner agerar. När förändringar, i detta fall redovisningsförändringar, ska 

genomföras är det därav av största vikt att inte förringa normer och kognitivt beteendes 

inverkan på tjänstemännens vilja att genomföra en förändring. Beroende på hur 

normerna ser ut inom en kommun kommer detta att påverka att vissa förändringar är 

lättare att genomföra än andra. Studiens resultat visar på att det framförallt är det 

mänskliga beteendet som påverkat varför kommuner inte börjat tillämpa de nya 

rekommendationerna och inte praktiska redovisningsproblem.    

6.3 Arbetets bidrag 
Arbetet har skrivits på uppdrag av Luleå kommuns tekniska förvaltning som ville ha 

hjälp med att skapa en arbetsmodell för hur kommunen ska värdera tillgångars 

nyttjandetider i enlighet med de nya rekommendationerna. För att kunna genomföra 

arbetet krävdes det att vi samlade in information från kommunen som sedan 

analyserades utifrån relevanta teorier för att kunna förstå bakgrunden till informationen. 

I vårt sökande efter relevanta teorier har vi inte kunnat finna någon studie som liknar 

den vi genomfört. Slutsatserna från detta arbete blir därav vårt teoretiska bidrag till 

framtida studier inom detta område. Vårt praktiska bidrag är den modell vi tagit fram 

som kommuner kan använda vid värdering av tillgångars nyttjandetider. En av 

anledningarna till att vi fick detta uppdrag var att kommuner upplevde osäkerhet om de 

nya rekommendationernas innebörd. Det upplevdes att informationen kring hur 

värderingen skulle gå till var knapphändig i de nya rekommendationerna. För att 

undvika framtida osäkerheter kring framtida förändringar av rekommendationer, tror vi 

det är viktigt att informationen är tydligare och att det kan ges konkreta förslag på hur 

förändringen ska genomföras. Normgivande organ bör därav vara tydligare när nya 

rekommendationer ges ut. Det kan även vara bra att undersöka vilka förutsättningar som 

finns för att genomföra förändringen innan rekommendationen ges ut.  

6.4 Framtida studier 
Vår studie var uppdelad i två delstudier där intervjuerna i den första studien gjordes på 

ett mer övergripande plan. Detta har medfört att vi inte fått någon djupgående 

information om bakgrunden till varför de värderar som de gör. Då vi endast har 

undersökt norrländska kommuner är det möjlig att resultatet skulle bli ett annat om 

kommuner från hela Sverige undersöktes.  För att få en djupare och bredare information 

om varför kommuner värderar som de gör kan framtida studier i likhet med vad vi 

gjorde i delstudie 2, förslagsvis fokusera sin datainsamling på ett fåtal kommuner. För 

att få in data som är så jämförbar som möjligt kan det vara bra att fokusera 
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datainsamlingen till en urvalsgrupp som är homogen. Detta är möjligt genom att 

exempelvis enbart jämföra kommuners fastighetsavdelningar med varandra. Detta 

skulle även öka arbetets validitet genom att det säkerställs att mätningen sker på det 

som avsett att mätas. För att höja reliabiliteten ytterligare ett steg hade vi kunnat ställa 

fler kontrollfrågor under intervjuerna, för att säkerställa att de intervjuade uppfattat 

frågan rätt och givit oss sanningsenliga svar. En tanke som dykt upp under arbetet är att 

det skulle vara intressant att veta hur olika kommuner tolkar de nya 

rekommendationerna. Det vi undrar är om subjektiva bedömningar av 

rekommendationerna påverkar hur de tillämpas i organisationen. I detta avseende är 

funderingen därmed om personliga tolkningar kan bidra till att en rekommendation 

används felaktigt.   
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BILAGA 1 
 

Begreppsdefinition 
 

Materiella anläggningstillgångar 

I detta arbete kommer materiella anläggningstillgångar att benämnas som tillgångar 

 

Accountability 

Är ett perspektiv (synsätt) inom public accounting. I detta arbete kommer vi att 

benämna accountability som ansvarsskyldighet 

 

Stewardship 

Är ett perspektiv (synsätt) inom public accounting. I detta arbete benämns stewardship 

som förvaltarskap 

 

Taxefinansierad verksamhet  

Kommunal verksamhet där intäkterna kommer från avgifter och taxor som kommunens 

invånare betalar till kommunen för att till exempel få nyttja det kommunala 

vattenledningsnätet. 

 

Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp benämns i detta arbete som VA 

  



 

BILAGA 2 
 

Intervjuguide delstudie 1 
 

Frågor som ställdes till kommunerna 

 
1 Vilka rekommendationer tillämpar ni idag 

2 Hur hanterar ni avskrivningar av tillgångar idag 

3 Arbetar ni med omprövning av nyttjandetider för tillgångar 

 

 

Frågor som ställdes till SKL och RKR 

 
1 Vilka rekommendationer uppmanar ni att kommuner ska följa 

2 Ska kommunerna tolka skrifterna Avskrivningar och Redovisning av  

  affärsverksamhet som rekommendationer 

 

  



 

BILAGA 3 
 

Intervjuguide delstudie 2 
 

Intervjufrågorna är kodade i färger utifrån ämnet som kopplats till frågan (se schema för 

kodning). Med förkortningen m.a.t. avses materiella tillgångar. 

 

Bakgrund 

Institutionell teori 

Teorin om ansvarsskyldighet 

Förvaltarskapsteori 

Agentteori 

Life Cycle Costing 

 

Del 1 

 

1 Namn       

2 Befattning       

3 Hur länge har du jobbat med detta inom kommunen       

4 Kan du beskriva dina arbetsuppgifter       

5 Kan du beskriva hur du arbetar med tillgångarna och anläggningsregistret       

6 Vilka rekommendationer när det gäller avskrivningar på tillgångar följer ni idag       

7 Varför används dessa rekommendationer       

8 Kan du beskriv hur ni värderar tillgångarna utifrån dessa rekommendationer       

9 Gäller detta alla typer av m.a.t. eller gör ni olika beroende på vad för sorts tillgång det handlar om       

10 Vad grundas värderingen av tillgångarna på       

11 Varför värderar ni tillgångarna på detta sätt        

12 Gör ni investeringsbedömningar       

13 Varför gör ni investeringsbedömningar       

14 Vilka metoder används vid investeringsbedömning/kalkylering       

15 Kan du beskriva hur bedömningen går till       

16 Vem gör investeringsbedömningarna, varför gör just denna person det       

17 Påverkar investeringsbedömningen värderingen av nyttjandetiden/avskrivningstiden?       

18 Vilka problem kan uppstå vid värderingen av tillgångarna       

19 Vad kan påverka värderingen av m.a.t.       

20 För vems intresse görs värderingen       

21 Hur kan kommunen jobba för att för att ha en så effektiv resursanvändning som möjligt       

22 Om avskrivningstiderna blir felaktiga vad gör ni då. Vilka åtgärder vidtas       

23 Vad tror du är största problematiken med att ha felaktiga nyttjandetider/avskrivningstider       

24 Vad tror du är orsaken till problem med felaktiga nyttjandetider/avskrivningstider       

25 Vad skulle korrekta nyttjandetider/avskrivningstider innebära för Luleå kommuns verksamheter       

26 Vad upplever du är de största skillnaderna mellan de nya och gamla rekommendationerna       

27 Vad skulle de nya rekommendationerna innebära för er verksamhet       

28 Varför har ni inte börjat följa de nya rekommendationerna       

29 Varför tror du att det är viktigt att kommuner följer de nya rekommendationerna       

 

 

  



 

Del 2  

 

Arbetsmodellen 

 

Nedanstående frågor ställdes till aktörerna med syftet att undersöka vilka förutsättningar 

som arbetsmodellen hade. 

 

1 Vem är det som gör värderingen av tillgångarna 

2 Vilka uppgifter finns att tillgå vid värderingen av tillgångarna 

3 Vilka begränsningar sätter systemet för värderingen 

4 Vilka förändringar måste göras för att kunna tillämpa komponentavskrivning 

5 Vem har kunskapen att göra värderingar på tillgångarna 

6 Vem har informationen om tillgångarna 

7 Vilken information krävs för att kunna göra en värdering av tillgångarna 

8 Vilken information skulle du behöva för att kunna göra värderingen av tillgångarna 

 

  



 

BILAGA 4  

 
Intervjuer 
 

Intervjuer delstudie 1 

 

Person 1 Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

Kansliet 2010-11 

Person 2 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

Avdelningen för ekonomi och styrning 2010-11 

Person 3 Bodens kommun   

  Avdelning ekonomi och administration 2010-11 

Person 4 Piteå kommun   

  Centraladministration för teknik- och gatukontoret 2010-11 

Person 5 Piteå kommun   

  Pirevas ekonomiadministration 2010-11 

Person 6 Skellefteå kommun   

  Kommunledningskontoret 2010-11 

Person 7 Umeå kommun   

  Administration för fastighetskontoret 2010-12 

Person 8 Umeå kommun   

  Administration för service- och teknikförvaltningen 2010-12 

Person 9 Umeå kommun   

  UMEVAs ekonomiavdelning 2010-12 

Person 10 Örnsköldsviks kommun   

  Kommunledningskontoret 2010-12 

 

 

Intervjuer delstudie 2 

 

Person A Luleå kommun   

  Ekonomikontoret 2011-03-16 

Person B Luleå kommun   

  Ekonomiavdelningen tekniska förvaltningen 2011-03-30 

Person C Luleå kommun   

  Ekonomiavdelningen tekniska förvaltningen 2011-04-04 

Person D Luleå kommun   

  Ekonomiavdelningen tekniska förvaltningen 2011-04-27 

Person E Luleå kommun   

  avdelning avfall tekniska förvaltningen 2011-04-04 

Person F Luleå kommun   

  Avdelning projektledning och teknik 2011-03-30 

Person G Luleå kommun   

  Avdelning fastigheter 2011-03-30 

Person H Luleå kommun   

  Avdelning vatten och avlopp 2011-04-05 

 

  



 

BILAGA 5  
 

Beskrivning av modellen 
 

1. Investeringskalkylen 

Respektive avdelning ansvarar för att upprätta en investeringskalkyl för en 

nyinvestering. Flera kalkyler bör upprättas för att identifiera den bästa möjliga 

lösningen, både vad det gäller tillgångens nyttjandetid och den totala kostnaden 

som kommer att omge tillgången under denna tid. I totalkostnaden innefattas 

kostnader för anskaffning, ta tillgången i bruk, underhåll och drift. 

Investeringskalkylen bör vara en standardiserad mall som förutom att innehålla 

ekonomisk information även ska innehålla faktorer som påverkar tillgångens 

nyttjandetid. Kommunen bedömer därefter de upprättade kalkylerna och väljer 

därefter det alternativ som passar dem bäst. Efter att de valt den bästa 

investeringen ska tillgången klassificeras enligt RKRs rekommendationer. 

 

2. Val av tillgångsgrupp från RKRs rekommendationer 

Avdelningarna identifierar inom vilken av RKRs tillgångsgrupper den tänkta 

investeringen tillhör för att få en uppfattning om inom vilket tidsspann 

investeringen kan ligga inom. Detta tidsspann bör endast betraktas som en 

vägledning och avskrivningstiden kan både vara längre och kortare beroende på 

vad värderingen visar. När tillgångsgrupp är val ska ställning tas till om 

tillgången har komponenter som ska skrivas av.  

 

3. Ska komponenter skrivas av? 

När det finns komponenter som ska skrivas av ska värderingen delas in i två 

delar; en för huvudtillgången och en för komponenterna. För att underlätta 

värderingen av komponenterna kan dessa indelas i komponentgrupper utifrån 

dess karaktär. Nästa steg är att starta värderingen av huvudtillgången respektive 

komponenterna. 

 

4. Samla in information om tillgången från berörd avdelning 

Detta sker i form av informationsinsamling från avdelningen som ska göra 

investeringen. Informationen som bör samlas in ska innefatta delar som är 

viktiga för att avgöra en tillgång nyttjandetid, exempelvis materialslag och 

hållbarhet, verksamhet, eller markförhållanden. Informationen kan tillexempel 

inhämtas från anställda på avdelningen, leverantörer, entreprenörer, tillverkare 

och egna databaser. Denna information ska skrivas in i investeringskalkylen. 

När informationen är insamlad ska det värderas om denna information påverkar 

tillgångens nyttjandetid.  

 

5. Avdelningen värderar hur informationen påverkar livslängden 

Berörd avdelning ansvarar för att värdera den information som samlats in. Under 

denna värdering ska det tas ställning till hur faktorerna påverkar nyttjandetiden 

(om den ger längre eller kortare avskrivningstid och med hur många år). Även 

denna information ska finnas med i investeringskalkylen. Denna information 

fördelas sedan till ekonomiavdelningen som ska bestämma avskrivningstiden. 

 

6. Ekonomiavdelningen gör värdering av tillgångens livslängd utifrån 

informationen 

Ekonomiavdelningen ska göra en sammanställning av de faktorer som påverkar 

tillgångens nyttjandetid för att kunna fastställa en rimlig avskrivningstid.  



 

 

7. Databasen 

För att underlätta framtida värderingar av tillgångars nyttjandetider bör det 

upprättas en databas där information om tillgångar kan samlas. Information som 

bör sparas i databasen ska röra vilka faktorer togs med vid värderingen och hur 

dessa förväntades att påverka tillgångens nyttjandetid, vilken avskrivningstid 

som fastställdes, eventuella justeringar av avskrivningstiden som gjorts samt 

orsak till detta och vad den faktiska avskrivningstiden blev.  



 

BILAGA 6 
Arbetsmodellen med exempel på värdering  
 

Fastighetsavdelning 

 

  

Huvud tillgång 

Komponent 
Trägolv 

-Lång hållbarhet 

Lågstadieskola 

Många elever 

Hyrs ut på kvällen 

-Kortar livslängd 

 

Innergolv: 

Material typ 

Nyttjande 

-Hur ofta 

-Hur många 

-På vilket sätt 

 

 

 

Sporthall 

-Fasad typ 

-Markförhållande 

 

Betong 

-Lång livslängd 

Stabil berggrund 

-Lång livslängd 

 

Normal 

avskrivning är 50 

år, vilket ger 

denna byggnad 70 

år 

 

Normal 

avskrivningstid 15 

år förväntad 

livslängd baserat 

på info, 10 år 

 

 

 

Ja Normal 

avskrivningstid 

 

Investerings-

kalkyl Samla information 

om tillgången och 

dess avskrivnings-

tid i en databas 

Huvud tillgång Komponent 



 

Avfallsavdelning 

 

  

Huvud tillgång 

Komponent 
  

 

Återvinnings-

station 

Container: 

-Grad av 

skadegörelse 

-Yttre påverkan 

 Exv. Väder, vind 

 

Låg grad 

-Längre livslängd 

Liten yttre 

påverkan 

-Längre livslängd 

 

Normal 

avskrivning är 15 

år, vilket ger 

denna container 

20 år 

 

 

 

 

Nej Normal 

avskrivningstid 

 

Investerings-

kalkyl Samla information 

om tillgången och 

dess avskrivnings-

tid i en databas 



 

VA-avdelning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvud tillgång 

Komponent 
  

 

Vatten och 

avloppsledning 

-Mark typ 

-Materialslag 

-Typ av 

belastning 

- Historisk data 

 

Rörlig och 

aggressiv mark 

-Kortare livslängd 

Material med lång 

hållbarhet 

-Längre hållbarhet 

Säsongsvariation 

-Kortare livslängd 

40 år 

-Kortare livslängd 

 

Normal 

avskrivning är 50 

år, vilket ger 

denna ledning 33 

år 

 

 

 

 

Nej Normal 

avskrivningstid 

 

Investerings-

kalkyl Samla information 

om tillgången och 

dess avskrivnings-

tid i en databas 



 

 


