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SAMMANFATTNING 
 
En kommun är ett viktigt organ i vårt samhälle, kommuner i Sverige arbetar för medborgarens 
bästa. I en kommun utgör ekonomi och redovisning en viktig aspekt. För att inneha en 
fungerande ekonomi och redovisning krävs således ett ekonomisystem som möter en 
kommunens krav och förväntningar. Ett ekonomisystem skall verka som ett kugghjul genom 
hela kommunens verksamhet. Systemets syfte är att tillhandahålla kommunen med ekonomisk 
information, vilket sedan är en mycket värdefull grund för de beslut kommunen tar. Idag finns 
det få studier kring ekonomichefers uppfattning och krav på ett ekonomisystem i en kommun. 
Inom redovisningsforskningen har problematiken att välja ekonomisystem ansetts som ett 
stort frågetecknen. Genom att forskningen inom området är bristfällig saknar beslutsfattare i 
kommuner en grund att stå på vid upphandling av ekonomisystem. Studiens syfte är att 
beskriva och analysera vilka krav som ekonomichefer i kommuner har på deras 
ekonomisystem. Kraven identifierar vad som utmärker ändamålsenliga ekonomisystem för 
kommuner. Ny-institutionell teori har använts som teoretiskt ramverk för att koppla till 
studiens syfte och empiri till en analys. En kvalitativ studie har utförts på 15 ekonomichefer i 
deras respektive kommun. Studien utformades som semi-strukturerade intervjuer där 
kontakten skedde via telefon. De intervjuade ekonomicheferna uttryckte olika krav vilket de 
ansåg var viktiga. Detta resulterade i att studien har kunnat identifiera krav kring ett 
ekonomisystem i kommuner. Resultatet av studien visade att användarvänlighet var det mest 
dominanta kravet på ekonomisystem. Studiens teoretiska bidrag är att krav på ekonomisystem 
från den privata sektorn även kan appliceras på den kommunala sektorn. Vidare har studien 
bidragit med ny kunskap inom ett område som är relativt outforskat. Vid upphandling av 
ekonomisystem kan beslutsfattare därmed relatera till denna studie. 
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ABSTRACT 
 
A municipality is an important organ in our society and municipalities in Sweden works for 
the citizen’s best.! Economy and accounting are two vital parts for a municipality and it 
requires an accounting system that meets a municipality's requirements and expectations. The 
accounting system should work like a gear through the municipality and provide it with 
financial information. The purpose of the accounting system is to create a valuable basis for 
decisions the municipality takes. There are today few studies of financial manager’s views 
and demands for accounting system in a municipality. Science of accounting considers that 
the problematic of choosing accounting systems is a big question mark. A direct consequence 
of the limited research in the area is that the decision-makers in municipalities lack support 
for in the procurement process of financial systems. This study aims to describe and analyze 
the demands CFOs in the municipalities have on their accounting systems. The identified 
requirements will be used as basis for selection of an appropriate accounting system for the 
municipalities. Neo-institutional theory has been used as a theoretical framework for 
connecting the objective and empirical data of the study to the analysis and conclusion. A 
qualitative study has been conducted on 15 chief financial officers in their respective 
municipalities. The study was designed as semi-structured interviews where the contact took 
place by telephone. In the interview CFOs expressed different requirements which they felt 
were important. This study was able to identify the requirements on the accounting systems in 
the municipalities. The results of the study show that a user-friendly system was the most 
dominant requirement of an accounting system. The theoretical contribution of the study is 
that the requirements of an accounting system from the private sector also can be applied to 
the public sector. Furthermore, the study has contributed new knowledge in an area that is 
relatively unexplored. Decision makers can therefore relate to this study in the procurement of 
accounting systems. 
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1 INTRODUKTION 
 
Detta kapitel syftar till att skapa en uppfattning och förståelse om studiens bakgrund och 
uppkomst. Bakgrunden till studien presenteras följt av en problemdiskussion. Kapitlet 
utmynnar i studiens syfte.  
 
  
1.1 Bakgrund 
 
Kommuner fyller en viktig funktion i samhället då de ansvarar för samhällsservice såsom 
skola, förskola, äldreomsorg och socialtjänst. Samtliga medborgare i kommuner har rätt till 
likvärdig välfärd (Finansdepartementet, 2008). Detta innebär att alla kommuner i grunden har 
samma uppdrag och lika lagstiftning via Kommunallagen (SFS 1991:900). Idag finns det 290 
primärkommuner inom 20 landsting (SCB, 2015a). Storleken på de svenska kommunerna 
varierar. I den största kommunen bor det över 810 000 medborgare medan den minsta 
kommunen enbart omfattar cirka 2 500 medborgare (Sveriges kommuner och landsting, 
2015a). Tillsammans utgör kommunsektorn en stor arbetsgivare och år 2014 arbetade cirka 
704 000 personer inom kommunsektorn (Sveriges kommuner och landsting, 2015b). 
 
Ekonomi och redovisning utgör en viktig del av kommuners verksamhet. För att inneha en 
fungerande ekonomi och redovisning krävs ett bra ekonomisystem. Ett ekonomisystem skall 
möta de krav kommunen har och vara ändamålsenligt1 för deras verksamhet. Ekonomisystem 
består vanligtvis av olika moduler såsom redovisning, leverantörsreskontra, 
anläggningsreskontra, fakturering, processtöd samt andra moduler som innehavaren av 
ekonomisystemet efterfrågar. Ekonomisystem bildar tillsammans med exempelvis HR-system 
och kundvårdssystem ett affärssystem. Systemets uppgift är att tillhandahålla ekonomisk 
information till organisationen och underlätta deras uppgifter. Eftersom en kommun bland 
annat består av olika nämnder, förvaltningar och bolag behöver ett ekonomisystem också 
fungera som en sammanbindande länk mellan de olika avdelningar och bolag inom 
kommunerna.  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Kommuner verkar i en mer komplex miljö än organisationer inom näringslivet vilket 
återspeglar sig i kommuners ekonomiska verksamhet. Ekonomisystemet vilket utgör 
kugghjulet i den ekonomiska verksamheten påverkas av denna komplexitet och har således 
andra krav att bemöta. Boyne (2002) belyser denna komplexitet genom olika skillnader 
mellan offentlig sektor och privat sektor. Penningincitament dominerar och driver i mångt och 
mycket privat sektor. I offentlig verksamhet påverkar det inte i samma utsträckning utan det 
skall vara samhällsnyttan som dominerar och medborgarna skall främjas. Ledare inom 
offentlig sektor styrs av politiska krafter och myndigheter utövar ett starkt inflytande, vilket 
leder till att den enskilde ledaren inom offentlig sektor har svårare att få sin röst hörd (Boyne, 
2002). Denna komplexitet återspeglar sig i kommuners löpande verksamhet och bidrar till en 
miljö där andra krav måste tas hänsyn till än inom näringslivet. Komplexiteten nämns även av 

                                                
1 Ändamålsenligt innebär något som lämpar sig väl med sitt ändamål (NE, 2015). 
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Olsen (1997) vilket menar att kommuner verkar i en oförutsedd miljö där relationen mellan 
output och input inte alltid kan utläsas. Att finna ett ekonomisystem som möter denna 
komplexitet och harmoniserar med kommuners krav är en svårighet. 
 
Samhället i dag präglas av en dynamisk miljö där expansiva faser utgör tillvaron, inte minst 
bland kommuner. Offentlig verksamhet har under de senaste 30 åren kännetecknas av 
reformer vilket präglat kommuners verksamhet (Montin & Granberg, 2013). Reformerna har 
varit och är motorn för att upprätthålla en uppdaterad kommunal verksamhet som möter 
samhällets krav på en fungerande välfärd. Att möta dessa reformer och förändringar som 
ständigt sker, är en utmaning inte minst för ekonomisystem som är navet i kommuner. Lagar 
och regler ändras med jämna mellanrum vilket påverkar den kommunala ekonomin (Falkman 
& Tagesson, 2008). De lagar och principer ekonomisystemet skall tillgodose är bland annat 
Lag om kommunalredovisning (SFS 1997:614) och Offentlighetsprincipen. Detta ställer 
ytterligare krav på ekonomisystemets djup, vilket vidare ökar dess komplexitet. Se (2.2.1) för 
utförligare beskrivning av lagar och påverkan.  
 
Den ökande decentraliseringen inom kommunsektorn har lett till ett ökat ansvar för varje 
enhet inom kommunen. Detta har bidragit till att enheterna har skapat sig egna rutiner utifrån 
vad som passar deras verksamhet på ett tillfredsställande sätt. Det krävs därför ett funktionellt 
ekonomisystem som sammanbinder samtliga enheter och dessutom har en operativ bredd. I 
takt med förändringen krävs också ett ekonomisystem som dels följer utvecklingen och dels 
underlättar den löpande verksamheten. Ett funktionellt ekonomisystem är viktigt och kan 
förutom underlätta den löpande verksamheten även leda till en mer effektiv ekonomistyrning 
(Romney, 1997). Ekonomisystem skall med andra ord vara dynamiska; enkla att anpassa till 
förändrade externa och interna faktorer, anpassade till den löpande verksamheten samt 
användarvänliga. Ovan nämnda krav såsom transparens, kostnadseffektivitet, funktion av 
sammanbindande länk samt lagkrav ökar kommuners komplexitet. Komplexiteten att möta 
dessa krav återspeglar sig vid val av ekonomisystem. 
 
Vid val av ett ekonomisystem har utvärderingskrav en betydande roll för kommuner. Kumar 
et al. (2003) menar att utvärderingskriterier vid val att ett nytt ekonomisystem har stor 
betydelse. Kostnadseffektivitet är ett krav vilket är betydande vid val av ekonomisystem 
bland kommuner. Kostnadseffektivitet grundar sig i att kommuners ekonomi till stor del 
baseras på skattemedel. I privat sektor utgörs organisationers ekonomiska medel av en annan 
typ av finansiärer såsom privatpersoner och investerare med kapitalintresse. I privat sektor är 
det främst vinstintresse som dominerar. Medborgarnas skattemedel påverkar samhället och 
välfärden i stor utsträckning. Kommuners uppgift är att använda ekonomiska medel för 
upprätthållande av en välfärdsstandard för kommunens medborgare. Kostnadsaspekten är 
således en viktig del för att främja medborgarnas väl, samt minska den ekonomiska 
belastningen i samhället och blir en viktig faktor vid val av ekonomisystem. Vidare kan en 
bristfällig behovsanalys vid upphandling och val av ekonomisystem öka kostnaderna på lång 
sikt, då systemet inte motsvarar de behov den enskilda kommunen har. Detta kan leda till att 
en ny behovsanalys måste göras vilket i sin tur kan leda till nya tidskrävande upphandlingar. 
Vidare kan ett felaktigt system innebära störningar i den operativa verksamheten vilket leder 
till ineffektiv tidsåtgång som i slutändan genererar högre kostnader som blir på bekostnad av 
kommunens ekonomi och medborgarnas välfärd.  
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Idag finns det relativt begränsad forskning vad som kännetecknar ett ändamålsenligt 
ekonomisystem och utvärderingskriterier för ekonomisystem i svenska kommuner. 
Komparativa jämförelser finns inte heller att tillgå som kan vägleda kommuner vid en 
omvärldsanalys av andra kommuners ekonomisystem. Dock finns studier på ekonomisystem 
och koppling mot aktörer inom näringslivet (se exempelvis Bodnar & Hopwood, 2001; 
Fleischman, Walker, & Johnson, 2010; Nicolau, 2000). Avsaknaden av denna kunskap skapar 
en begränsning och kan ge negativa effekter på kommuner vilket i slutändan påverkar 
utvecklingen av den operativa verksamheten på ett ogynnsamt sätt och skapar en högre 
kostnad. Denna svårighet belyses även av Kim och Suh (1991) vilket menar att problematiken 
med att välja ekonomisystem har ansetts som ett av de stora frågetecknen inom forskningen 
om redovisning.  
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att beskriva och analysera vilka krav som ekonomichefer i kommuner 
har på deras ekonomisystem. Kraven identifierar och sammanfattar i sin tur vad som anses 
utmärka ett ändamålsenligt ekonomisystem för kommuner.  
 
 
 
 
 

 
  



 

 4 

2 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Kapitlet, teoretisk referensram, beskriver de teorier och tidigare studier som är centrala för 
denna studie. Teorierna och tidigare studier används som grund till denna studie och kopplas 
samman med studiens syfte. 
 
 
2.1 Ett ny-institutionellt perspektiv på ekonomisystem i kommuner 
 
Institutionell teori utgår från att institutioner uppkommer utifrån människor som skapar dess 
sociala verklighet. Detta gör att sociala regler som uppkommer formar människors tankar och 
handlingar (Meyer & Rowan, 1977). Vidare menar North (1990) att institutioner formar 
samhället och är nyckeln till att förstå förändringar som varit, institutioner är regler vilket styr 
spelet i samhället. Eriksson-Zetterquist (2009) menar att stora viktiga sammanslutningar 
benämns som institution främst inom statsvetenskap. Institutionell teori består huvudsakligen 
av tre olika delar: tidig institutionell teori, ny-institutionell teori samt skandinavisk 
institutionell teori. Denna studie utgår ifrån ny-institutionell teori och studier genomförda av 
Meyer och Rowan (1977) samt DiMaggio och Powel (1983).  
 
Den formella strukturen inom organisationer är oftast otillräcklig för att styra och samordna 
dess verksamhet. Meyer och Rowan (1977) menar att det är istället myter som påverkar 
organisationens formella struktur. Myterna är influerade från den starkt institutionella 
omgivningen och lämnar det som verkligen efterfrågas av organisationen i en gråzon. Myter 
kan vara olika tekniska lösningar såsom ekonomisystem. De tekniska lösningarna är 
nödvändigtvis inte de mest effektiva lösningarna för organisationen utan de har valts för att 
organisationen skall framstå som legitim (Meyer & Rowan, 1997). 
 
Organisationer har i mångt och mycket liknande sätt att organisera sig på och en viss 
strukturering uppstår. DiMaggio och Powell (1983) menar att strukturering kan anses som ett 
organisationsfält. Inom organisationsfältet dominerar institutionella regler som organisationer 
rättar sig efter. De institutionella reglerna skapar en legitimitet vilket gör att organisationer 
strävar efter en liknelse mot dess omgivning. När nya organisationer träder in i det 
organisatoriska området tenderar dessa att efterlikna de redan befintliga organisationerna och 
homogenitet uppstår inom det organisatoriska fältet. Anpassningen mot den institutionella 
omgivningen, namnges som isomorfa krafter. Tre isomorfa krafter identifieras: tvingande 
isomorfism, mimetisk isomorfism samt normativ isomorfism (DiMaggio & Powel, 1983).  
 
Tvingande isomorfism: Vid formella samt informella påtryckningar av organisationens 
externa krafter ändrar en organisation dess verksamhet. Starkare eller mer inflytelserika 
organisationer kan använda denna isomorfiska kraft för att öka sitt inflytande över svagare 
organisationer. Tvingande isomorfism uttrycker sig bland annat genom krav eller övertygelse 
av externa krafterna såsom politiker, stat, införande av nya lagar samt legitimitet (DiMaggio 
& Powel, 1983).  
 
Mimetisk isomorfism: När organisationer försöker efterlikna framgångsrika organisationer 
vilka de kan identifiera sig med uppstår mimetisk isomorfism. I organisationer med tvetydiga 
mål samt där omgivningen uppfattas som osäker eller hastigt kan förändras finns det en stor 
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risk att denna typ av isomorfi uppstår. Vid dessa situationer tenderar organisationer att vända 
sig till mer framgångsrika och legitimerade organisationer. Mindre framgångsrika 
organisationer tar således efter mer framgångsrika. Detta innebär att faktorer bland 
framgångsrika organisationernas, sprids i större omfattning än de mindre framgångsrika. 
Spridningen sker dels genom aktörer såsom konsulter eller genom anställda som byter 
organisation (DiMaggio & Powel, 1983).  
 
Normativ isomorfism: Normer och professionalism inom den bransch vilket organisationen 
verkar i påverkar och medför förändringar av organisationens institutionaliserade verksamhet. 
Normer inom branscher uppfattas ofta som det korrekta organisatoriska sättet, vilket leder till 
en homogenitet bland organisationer inom samma bransch. Utbildningar samt nätverk 
påverkar professionalism inom branschen, vilket bidrar till att organisationsmodeller sprids 
och medför en likriktad utveckling och en homogenitet uppstår. (DiMaggio & Powel, 1983).  
 
Benders, Batenburg och Blonk (2006) nämner teknisk isomorfism som en ytterligare kraft (jfr 
DiMaggio & Powel, 1983; Meyer & Rowan, 1977). Teknisk isomorfism innebär att 
organisationer vilka producerar tekniska lösningar kommer att tillverka system vilket är 
kopior av dess organisation. I de tekniska lösningarna integrerar leverantören bland annat dess 
arbetssätt. När en annan organisation väljer att köpa och använda det tekniska systemet 
kommer leverantörens integrerade arbetssätt att komma upp till ytan och spridas i kundens 
organisation. Det tekniska systemet kommer således att utöva isomorfiskt tryck på de 
organisationer som använder systemet och systemet tvingar användaren att underordna sig 
systemets regler och funktionalitet. Organisationen blir således tvungen att anpassa sig till 
systemet och ej tvärtom. Vidare menar författarna i likhet med Meyer och Rowan (1977) att 
vid val av leverantör av ekonomisystem påverkar även andra organisationers val av leverantör 
(Benders et al., 2006).  
 
2.2 Ekonomisystem  
 
Fleischman et al. (2010) definierar ekonomisystem som ett system vilket fokuserar på 
redovisningsbaserad data och rapportering. Vidare menar författarna att systemet kräver att 
användaren har en teknisk förståelse specifikt för redovisningens terminologi samt bokslut. 
Nicolau (2000) definierar ekonomisystem som ett verktyg för organisationer. Systemet är 
numera alltid datorbaserat och dess funktion är att hantera ekonomifakta och stärka beslut. 
Brorström et al. (2014) menar att ekonomisystem och dess utveckling har framskridit i snabb 
takt de senaste åren. Idag erbjuder marknaden av ekonomisystem fler valmöjligheter av olika 
system för lagring av ekonomisk information.  
 
Ekonomisystem består av olika moduler vilka är bland annat redovisningssystem, system för 
leverantörsreskontra, system för fakturering och kundreskontra samt system för 
interndebitering. Bodnar och Hopwood (2001) ansluter sig till denna uppfattning och menar 
också att ekonomisystem innefattar olika moduler. Modulerna erhåller information från 
ekonomisk data som omvandlas av människor via dess teknologiska utrustning. Information 
är sedan relevant för många parter. I likhet med Nicolau (2000) menar Bodnar och Hopwood 
(2001) att modulerna i ekonomisystemet består av bland annat redovisning, 
leverantörsreskontra, anläggningsreskontra, fakturering, processtöd samt andra moduler som 
innehavaren av ekonomisystemet efterfrågar. Ekonomisystem bildar tillsammans med 
exempelvis HR-system och kundvårdssystem ett affärssystem. Den största funktionen inom 
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ett ekonomisystem är enligt Brorström et al. (2014) redovisningsmodulen. 
Redovisningsmodulen vilket består av ett redovisningssystem, är ett system som lagrar och 
behandlar ekonomisk information. Dagens ekonomisystem är vanligen uppbyggd som en ett 
horisontellt ekonomisystem bestående av bland annat redovisningssystemet. 
Redovisningssystemet består av olika delar såsom; inläsning, kontroll och bearbetning, 
lagring samt informationsuttag (Magnusson, 2003). Den ekonomiska informationen som 
lagras i redovisningssystemet är internredovisning (Jones & Pendelbury, 2000), samt 
externredovisning. I figur 2.1 visas ett exempel på ett ekonomisystem med tillhörande 
moduler. 
 

 
 

Figur 2.1: Exempel på ekonomisystem med tillhörande moduler  
 

Bodnar och Hopwood, 2001 menar vidare att det finns två huvudgrupper vilka använder sig 
av den ekonomiska informationen, interna användare och externa användare. De interna 
intressenterna är organisationen medan de externa användarna är bland annat investerare, 
kunder och statliga myndigheter. Variationen av intressenter medför att den ekonomiska 
informationen har olika funktioner. Vidare menar Benita (2003) att ett ekonomisystem har 
många användare och många användningsområden. Författaren delar användarna i tre breda 
grupper. Första gruppen är bestående av ledare vilka har till syfte att använda 
ekonomisystemet för att underlätta ledarskapsprocesser. Andra gruppen består av socialt 
kontrollerade organisationer såsom regering och handelsorganisationer. Tredje gruppen är 
kreditgivare investerar och andra som har en ekonomisk andel i ett företag. Var och en av 
dessa tre grupper har olika behov och använder ekonomisystemet på olika sätt. Ett 
ekonomisystem kan således ej vara ett generellt system utan måste utformas för var och en av 
dessa grupper (Benita, 2003).  
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Ekonomisystem fyller många funktioner inom en organisation. Kastberg och Siverbo (2013) 
redogör för funktioner såsom koordinering av aktiviteter inom organisationen, effektivisering 
av processer vilket gör att tidsbesparing kan uppnås. Ekonomisystem är även ett verktyg för 
att mål och strategier inom organisationer uppfylls. Bai och Krishnan (2012) beskriver i deras 
studie om ekonomisystem och dess informationseffekt att ekonomisystem bidrar till bland 
annat ökad information vilket reducerar osäkerhet, ökar kunskap och underlättar beslut. 
Benito och Brusca (2004) menar att ekonomisystemet bidrar till en effektiv samhällsstyrning, 
åskådliggör det politiska ansvaret samt till en förbättrad förvaltning av offentlig verksamhet. 
En studie gjord av Fleischman, Walker, och Johnson (2010) visar att ekonomisystem skall 
uppfylla funktioner såsom planering, löpande redovisning, rapporter för beslut, upplärning av 
personal, interna kontroller, support, projektanalyser, fastighets förvaltning samt 
kapitalförvaltning. Vidare menar författarna hur nöjd användaren av ekonomisystem är beror 
på vilken informationskvalité systemet kan presentera. Informationskvalitén är beroende av 
informationens noggrannhet, aktualitet och relevans (Fleischman et al., 2010).  
 
Begreppet ekonomisystem i denna studie utgår dels från Nicolaou (2000) vilket anser ett 
ekonomisystem som ett verktyg, samt från DiMaggio & Powels (1983) ny-institutionella teori 
vilket anser att ett system kan vara en symbol för legitimitet och i slutändan användas för att 
signalera framgång.  
 
2.3 Vad utmärker svenska kommuner? 
 
Svenska kommuner är självständig offentligrättsliga juridiska personer (Björkman & Lundin, 
2011). Detta innebär att kommuner kan ha skulder, fordringar och möjligheten att ingå avtal. 
En kommun ansvarar för ett flertal uppgifter, obligatoriska och frivilliga. Deras huvudsakliga 
uppdrag är att ansvara för uppgifter nära relaterat till medborgarna. (Regeringen, 2015). 
Loughlin, Lidstrom, och Hudson (2005) menar att den viktigaste uppgiften vilket även är den 
mest finansiellt tyngsta för svenska kommuner är utbildning och social välfärd. För att 
finansiera kommunens verksamheter erhåller kommunen inkomster ifrån bland annat 
skatteintäkter och generella statsbidrag (Brorström, Haglund & Solli, 2014).  
 
Varje enskild kommun styrs av kommunpolitiker. Medborgare i kommuner röstar fram 
politiker till kommunfullmäktige var fjärde år (Björkman & Lundin, 2011). Detta innebär att 
det råder demokrati, vilket betyder att alla individer i kommuner har möjligheten och rätten 
att vara med och bestämma hur en kommun skall styras. Kommunpolitikerna beslutar sedan 
styrelse, nämnder och utskott inom kommunerna. Inom varje kommun finns det olika 
nämnder, deras uppgifter varierar beroende på dess funktion, exempelvis socialnämnd och 
fritidsnämnd. Varje nämnd har en förvaltning, dess uppgift är att utföra det arbete nämnden 
beslutar om (Sverige kommuner och landsting, 2015). Vidare kännetecknas kommuner som 
platta organisationer utan dominerande hierarki (Brorström, 2005).  
 
Kommuner är lika i grunden genom att de styrs av samma lagar och regler samt dess 
verksamhet har samma utgångspunkt; verka för medborgarnas väl. Dock menar Brorström 
och Hallin (1997) att kommuner inte är homogena ur den aspekten att kommuner har olika 
sätt att genomföra uppdrag. Författarna hävdar att det finns faktorer som skiljer kommunerna 
åt och bidrar till den minskade homogeniteten. Dessa är bland annat finansiell situation, 
politiska värderingar, lokala förutsättningar och de enskilda tjänstemännens professionella 
avvägningar och kompetens samt valet att själv bestämma organisationsform.  
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Kommuner har under de senaste 30 åren kännetecknas av reformer vilket bidragit till ökad 
decentralisering (Montin & Granberg, 2013). Trenden av decentralisering grundar sig i 1980-
talets ökade krav på kostnadseffektivitet för kommuner, vilket bidrog till utvecklingen av dess 
verksamhet inom olika enheter, såsom inom skola och förskola. Dessa enheter skulle ha ett 
självständigt resultatansvar (Montin & Granberg, 2013). Enligt Brorström och Rombach 
(1997) präglades 1980-talet av organisationsreformer och decentraliseringstrender, vilket 
ledde till bättre samordning av kommunernas verksamhet för att ha medborgarnas perspektiv i 
fokus. Decentralisering innebär att makten är fördelad på många personer och arbetet 
samordnas genom att olika enheter anpassar sig till varandra. Decentralisering gör att ansvar 
och befogenheter fördelas ut till lägre nivåer inom organisationen istället för att utgå från 
central nivå. Kommuner har i vissa aspekter många och olika avdelningar som kräver 
samordning (Brorström et al., 2005) Vidare har även den kommunala redovisningen 
genomgått förändringar. Falkman och Tagesson (2008) hävdar att sedan 1998 har den 
kommunala redovisningen genomgått regleringsreformer för att öka harmonisering och 
jämförbarhet. Dock visar författarna att utslaget blivit annat än vad som eftersträvades, 
reformerna har fått väldigt liten inverkan. Dessa författare kan utläsa en varians av 
redovisningens tillämpning mellan stora och små kommuner. Bergevärn, Mellemvik och 
Olson (1995) nämner internationalisering som en bidragande orsak till förändringen.  
 
2.3.1 Kommuners lagar och principer 
 
Kommuner har specifika regler de måste följa vilket är beslutat av riksdag och regering. 
Utöver dessa bestämmelser har de enskilda kommunerna rätt att ta egna beslut (Sveriges 
kommuner och landsting, 2015). Förutom dessa regler styrs även kommuner av lagar. 
Kommunallagen (SFS 1991:900) redogör för riktlinjer gällande kommuners befogenheter, 
uppgifter samt hur dessa skall utföras. Offentlighetsprincipen vilket påverkar kommuner och 
deras verksamhet bidrar till transparens. Transparens innebär att kommuners medborgare har 
rätt att ta del av offentliga handlingar, dock med vissa undantag (Bengtsson, 2012; 
Offentlighets- och sekretesslagen, SFS 2009:400). Bokföring som kommuner upprättar och de 
ekonomiska rapporter som tas fram kan således på begäran av en enskild person 
åskådliggöras. Dock får ej uppgifterna strida mot gällande sekretesslag och handlingen skall 
vara ändamålsenligt. Kommunallagen (SFS 1991:900) beskriver vidare att kommuner skall 
upprätta systembeskrivningar, detta skall underlätta insynen i bokföringshistorik. 
 
2.4 Krav på ekonomisystem 
 
Ännu så länge finns det få studier kring de krav ett ekonomisystem skall uppfylla i 
kommuner, några krav har dock identifierats i litteraturen. Brorström et al. (2005) tar upp 
krav, vilket tre undersökta kommuner ställer på dess ekonomisystem. Dessa krav är; 
systemleverantörens kunskap och erfarenheter av kommuner, systemet skall generera i 
lägre kostnader samt systemet skall hantera flerdimensionell redovisning. Studien visar att 
två av de tre undersökta kommunerna hade ett gemensamt krav; systemleverantör med 
kunskap och erfarenhet av kommuner. Dock fanns olikheter när det gällde valet av 
ekonomisystem (Brorström et al., 2005). Vidare har Bokföringsnämndens kommunsektion 
(2002) genom sitt utlåtande beskrivit att det skall vara enkelt att ta fram rapporter och 
historik i kommunala redovisningssystem. Ekonomistyrningsverket tillhandahåller ramavtal 
som kommuner har möjlighet att ta del av. Ekonomistyrningsverket har upprättat en rapport 
där de bland annat beskriver krav på ekonomisystem. Som övergripande krav nämner de 
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standardkonfiguration och lösningar för överföringar av filer mellan andra statliga system. 
Ekonomisystemet skall även vara kompatibelt vilket innebär att systemet fungerar 
tillsammans med andra fristående system genom funktioner för e-handel samt beslutsstöd och 
budget (Ekonomistyrningsverket, 2012).  
 
Som andra krav på ekonomisystem menar Benita (2003) att ansvar och funktionalitet var 
viktiga krav tidigare. Ansvar mynnar i att i århundraden har ansvar varit den sociala och 
organisatoriska ryggraden i ekonomi och redovisning. Det moderna samhället präglas istället 
av information och det ställs betydligt mer krav på ekonomi och redovisning i dag än vad det 
gjorde förr. Exempelvis verkar vissa organisationer i olika länder och har således krav på sig 
att ta fram ekonomisk information som är utformad för att passa olika länder och dess 
redovisningsstandard. Ekonomisystem skall således vara flexibla och funktionella för att 
hantera dessa krav (Benita, 2003). Chu (1992) anser att ett den ekonomiska informationen 
vilket matas in och bearbetas i ett ekonomisystem utgör en konceptualisering av de finansiella 
resurserna i företaget. Ekonomisystem skall således vara objektiva, konsekventa samt 
pålitliga för att säkerställa att den ekonomiska informationen presenteras på ett tillförlitligt 
sätt. Användarvänlighet är en annan viktig egenskap hos ekonomisystem. Användarvänlighet 
enligt Brorström et al. (2005) innebär att användaren enkelt kan orientera sig i de 
utdataprodukter vilket ekonomisystemet producerar. Dock menar Brorström et al. (2014) att 
användarvänlighet enbart utgör en liten del av de viktiga hos ett system. Vidare menar 
författarna att det är viktigt vid ett nytt ekonomisystem att systemet skall vara funktionellt, 
vilket innebär att systemet skall vara behjälpligt i den löpande verksamheten och frambringa 
relevant information. Ytterligare menar författarna att varje kommun har unika krav på dess 
ekonomisystem för att passa in i dess verksamhet vilket innebär krav på anpassningsbarhet.  
 
2.4.1 Krav på affärssystem 
 
Likhet med ekonomisystem ämnar ett affärssystem att hantera information och underlätta 
uppgifter för organisationer. Genom bristfälliga studier av kopplingen mellan ekonomisystem 
och de krav som ställs på systemet, har studier av affärssystem och dess krav studerats. Ett 
affärssystem används för att hantera och underlätta olika funktioner och processer inom 
organisationer. Systemet används oftast inom funktionen ekonomi (Gleisner, 2015). Ett 
affärssystem som passar den aktuella organisationen bidrar till bättre organisatoriska 
processer samt mer en effektiv organisation (Benders et al., 2006). Enligt en studie gjord av 
Kumar, Maheshwari och Kumar (2003) är de huvudsakliga kraven vid ett val av ett 
affärssystem att systemet är funktionellt, pålitligt och att systemet passar med 
organisationen. Ünal och Güner (2008) presenterar nio krav på systemleverantörer och 
affärssystem, vilket de framtagit med hjälp av experter, chefer och litteratur. Dessa krav är 
funktionalitet, kostnad, flexibilitet, strategi för framtid och genomförande, stöd, upplevelse 
och kundfokus. Baki och Çakar (2005) sammanfattar tidigare studier av affärssystem och 
dess krav. Författarna nämner bland annat funktionalitet, uppfyller tekniska krav, kostnad, 
möjligheten till service och support, systemleverantörens vision och framtid, systemets 
tillförlitlighet. Asl, Khalilzadeh, Youshanlouei, och Mood (2012) identifierar fyra 
dominerande krav på ett affärssystem. Dessa krav är; kostnad, kvalité, krav på leverantören 
och systemets kapacitet. Systemets kostnad inkluderar pris, infrastrukturellkostnad samt 
konsultkostnad. Kvalité definieras som funktionalitet, användarvänlighet och undvikande av 
fel i systemet. Krav på leverantör innefattar leverantörens helhet, leverantörens tekniska och 
finansiella förmåga, leverantörens bakgrund och skicklighet samt leverantörens support och 
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service. Systemets kapacitet innefattar modulernas anpassningsbarhet, förbättringsåtgärder 
och utvecklingsmöjligheter samt möjlighet att lära sig systemet (Asl et al., 2012).  
 
2.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk  
 
Denna studie grundas i ny-institutionell teori. Valet av teoretisk inriktning baseras på de 
teorier som Meyer och Rowan (1977) samt DiMaggio och Powel (1983) presenterar. Ny-
institutionell teori används som perspektiv för att finna förklaringar till vilka faktorer 
organisationer, i detta fall kommuner påverkar samt påverkas av. Baserat på dessa antaganden 
är den ny-institutionella teorin adekvat och relevant till denna studie.  
 
Legitimitet bland kommuner är av stor vikt då de tillhanda håller samhällsviktiga tjänster 
samt dess ekonomiska verksamhet består till stor del av skattemedel. De tjänster som 
kommuner levererar skall dels uppnå kvalité och dels uppnå de krav som medborgarna ställer. 
Uppnår kommuner de krav som ställs och agerar sunt med skattemedel, skapas ett gott rykte 
och kommuner erhåller en legitimitet i samhället. Kommuner styrs av samma lagar regler och 
verkar mot liknande mål. Ett ekonomisystem skall harmonisera och tillgodose gällande 
lagkrav. Vid förändrade lagkrav såsom förändringar av redovisningsnormer påverkas i hög 
grad ekonomisystemet och dess funktion. Genom dessa förändrade lagkrav och kommuners 
anpassning till detta sker en tvingande isomorfism.  
 
Ekonomisystem utsätts av mimetisk isomorfism genom upphandlingar av ekonomisystem. Vid 
val av ekonomisystem bland kommuner kontaktas leverantörer. Framgångsrika leverantörer 
rör sig bland många kommuner och argumenterar för samt förmedlar dess blir av ett 
funktionellt ekonomisystem. Om kommuner tar till sig det budskap vilket leverantörerna 
försöker förmedla som det optimala ekonomisystemet, skapas en legitimitet av leverantören 
och mimetisk isomorfi uppstår. 
 
Kommuner styrs av samma regelverk och liknande mål och personalen inom kommun får 
liknande utbildning för att harmonisera med dessa. Detta sätter normer och professionalism 
bland kommuner. Kommuner rätta sig efter dessa normer och professionalism vilket leder till 
att det uppfattas som det korrekta organisatoriska sättet och normativ isomorfism uppstår.  
  
Genom bristfälliga studier av kopplingen mellan ekonomisystem och de krav som ställs på 
systemet, har även studier av affärssystem och dess krav studerats. En sammanställning av 
dessa krav som ställs på ekonomisystem och affärssystem presenteras i TABELL 2.1. 
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TABELL 2.1: Sammanfattning av krav på ekonomisystem och affärssystem. 
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3 METOD 
 
Detta kapitel inleds med beskrivning av litteraturstudien följt av vald undersökningsansats 
och undersökningsstrategi. Vidare beskrivs metod för insamling av empiri samt hur urvalet av 
kommuner och dess ekonomichefer gått till. Slutligen presenteras tillvägagångssätt, 
analysmetod samt metodproblem. 
 
 
3.1 Litteraturstudie 
 
Denna studie baseras delvis på vetenskapliga artiklar och litteratur. Sökning av vetenskapliga 
artiklar har skett via databaserna Google Scholar och Primo. Sökorden vi har använt oss av är, 
“accounting system”, “accounting information system”, “management system”, “public 
sector”, “local government”, “municipality”, “transparency”, samt kombinationer av dessa. 
Studien har kompletterats med svenska lagar samt myndigheters hemsidor. En kommun måste 
förhålla sig till specifika lagar vilket utgör att denna studie har tagit hänsyn till lagrum som är 
ämnade för en kommun. Lagar har studerats genom sökningar i juridiska databaser såsom 
Karnov och Zeteo samt myndigheters hemsidor via Sveriges Riksdag och Regering samt 
Ekonomistyrningsverket.  
 
Sökning av tidigare studier visar att det finns fåtal kopplingar mellan ekonomisystem och 
kommuner. Dock finns studier på ekonomisystem och koppling mot aktörer inom 
näringslivet. Genom de bristfälliga studierna av kopplingen ekonomisystem och kommuner, 
har sambandet mellan ekonomisystem, affärssystem och kommuner studerats. Denna ansats 
baseras på att ekonomisystemet är en del av affärssystem.  
 
3.2 Undersökningsansats  
 
För att besvara syftet har vi försökt att förstå ekonomichefernas subjektiva syn utifrån dess 
synvinkel, vilket kan relateras till aktörssynsättet. Synsättet baseras på en dialog mellan 
aktören och intervjupersonen. Utifrån samtalen eftersträvas det sedan att finna ett samband 
mellan aktörernas svar och teori. Aktörssynsättet, bygger på att det inte finns något rätt svar 
vilket vilar på en sanning. Synsättet försöker fånga den unika sociala verkligheten, en 
subjektiv logik, vilket inte kan utsättas för experiment i ett laboratorium (Arbnor & Bjerke, 
1994). Empirin i denna studie utgjordes av ekonomichefers uppfattning om vilka krav de har 
på ett ekonomisystem. Studiens syfte är att beskriva och analysera vilka krav som 
ekonomichefer i kommuner har på deras ekonomisystem.  
 
I denna studie har ekonomicheferna fått följdfrågor som försöker fånga, varför, det förhåller 
sig på ett visst sätt för att skapa en förståelse för vad de anser som viktiga krav på ett 
ekonomisystem.  
 
Denna studie kan bättre beskrivas med ett abduktivt synsätt då studien ej är baserad på 
renodlad deduktiv metod utan det finns inslag av induktiv metod. Deduktiv metod syftar till 
att beskriva slutsatsen utifrån premisser och utgår från teorier. Induktiv metod syftar däremot 
att utifrån fakta bilda teorier (Bryman & Bell, 2013). Den deduktiva metoden i denna studie 
grundar sig i att utgångspunkten var att studera tidigare teorier för att dra slutsatser utifrån 
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dem. Det fanns dock få studier vad som kännetecknar ett ändamålsenligt ekonomisystem i 
kommuner. Bristen på tidigare studier har medfört att studien banar väg för ny kunskap inom 
området vilket innebär att induktiva inslag finns i denna studie. För att erhålla en bredare 
teoretisk grund och en tydligare analys har teorier kompletterats efter de genomförda 
intervjuerna. Bland annat har teknisk ismorfism studerats i efterhand för att möjliggöra en 
bättre koppling mellan ekonomichefernas svar och teorier. Genom att först utgå från teorier 
och i efterhand koppla nya teorier till studien har en abduktiv metod använts. Fördelen med 
ett abduktivt metod är att forskaren inte blir låst utan kan vandra mellan deduktiv och 
induktiv, detta till skillnad från om författaren väljer en metod (Patel & Davidson, 2011).  
 
3.3 Empirisk insamlingsmetod 
 
Denna studie tar stöd i den kvalitativa intervjumetoden. Fokus vid en kvalitativ intervju är 
intervjupersonens uppfattning om vad den anser är viktigt och relevant. Det är därmed 
önskvärt att studien erhåller fylliga och precisa svar från intervjupersonen i en kvalitativ 
intervju. Vi valde med stöd av den kvalitativa metoden att strukturera frågorna som semi-
strukturerade intervjuer. Detta innebär att frågorna i förväg är utarbetad till en intervjuguide. 
Flexibiliteten i intervjuformen är att intervjupersonen har möjlighet att utforma svaren själv. 
Svaren varierar därmed utifrån den intervjuade personens preferenser (Bryman & Bell, 2013). 
Ett skäl till intervjustrukturen var tillgång till en intervjuguide och möjlighet att kunna 
utveckla frågorna utifrån varje specifik individ. På så sätt erhöll vi den informationen som var 
av relevans för denna studie. Semi-strukturerade intervjuer passade således denna studie bäst 
då det fångade in de olika ekonomichefernas reflektioner på ett subjektivt sätt. 
 
Kontakten med ekonomicheferna har skett via telefonintervjuer. Fördelen med 
telefonintervjuer är att kostnader och tid reduceras. Telefonintervjuer ansågs ge den relevanta 
informationen till denna studie. Eftersom de valda kommunerna är fördelade över hela 
Sverige lämpade sig telefonintervjuer bäst då det ej fanns tid att personligen besöka varje 
kommun. Syftet var att intervjuer med ekonomichefer inom respektive kommun, skapade 
möjligheten att koppla insamlad data till teorier för att sedan finna orsakssamband.  
 
3.4 Urval av aktörer 
 
För att uppnå variation och bredd delades samtliga kommuner in i mindre grupper, från varje 
grupp drogs sedan slumpmässigt urval. Genom att använda denna metod säkerställs att 
uppgiftslämnare från varje grupp erhålls (Jacobsen, 2002). Slumpmässigt urval innebär att 
samtliga inom populationen har lika stor chans att bli utvald (Arbnor & Bjerke, 1994). 
Studiens population består av 290 kommuner, med angivet antal medborgare per kommun. 
Då denna studie begränsades av tid samt ekonomiska resurser, har inte studien utgjorts av den 
totala populationen. Kommunerna delades in i tre huvudgrupper, utifrån dess storlek, vilket 
namngavs som; liten kommun, mellankommun och stor kommun. Inom varje grupp valdes 
fem kommuner slumpmässigt, vilka representerades dess grupp. Urvalet har skett med hjälp 
av MS Excel, där programmet användes för att slumpmässigt välja ut 15 kommuner. Genom 
det begränsade antalet kommuner kan ej en generalisering göras av det framkomna materialet. 
De femton kommunerna var Ydre, Pajala, Älvdalen, Perstorp, Kungsör, Oxelösund, Tanum, 
Osby, Lilla Edet, Vimmerby, Katrineholm, Ängelholm, Östersund, Huddinge och Umeå. 
Ekonomicheferna i kommunerna benämns med deras befattning och i vissa fall med deras 
efternamn. Urvalet visas i tabell 3.1 där befolkningsstatistiken är hämtad från SCB (2015b). 
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TABELL 3.1: Kommuner som ingår i studien. 
 

  
 
Utifrån de valda kommunerna, har intervjuer skett med deras ekonomichefer. För studien 
lämpade sig följande urvalssätt; förståelseurval och problemorienterat urval. Förståelseurval 
innebär att urvalet sker av aktörer vilka visar sig vara betydande och har kännedom om det 
undersökta området. Ett problemorienterat urval innebär att aktörer valts ut som har koppling 
till ett undersökt problem (Arbnor & Bjerke, 1994). För studien har kombination av 
förståelseurval och problemorienterat urval använts, vilket grundar i det antagande att 
ekonomicheferna bedömdes ha relevant information eftersom de skall ansvara och leda arbete 
på en ekonomiavdelning. Detta innebär att ekonomichefer sannolikt besitter kunskap om 
ekonomisystem samt åsikten vilka krav ekonomisystemet skall fylla och således vad som är 
ett ändamålsenligt ekonomisystem. Enligt Jacobsen (2002) har en författare av en studie rätt 
att själv välja vilka respondenter som passar samt vilken information som behövs. Vilket kan 
vara respondenter som besitter rätt information för studien. Vid urval av enskilda aktörer i 
detta fall ekonomichefer bland kommuner används ej termen representativt urval. 
Representativitet syftar till statistisk tillvaro och ej en socialt konstruerad tillvaro (Arbnor & 
Bjerke, 1994). 
 
3.5 Tillvägagångssätt 
 
Ett frågebatteri med frågor utarbetades för att förbereda för intervjuerna. Frågorna kopplades 
till vald problemställning och studiens syfte samt teorikapitel. Innan intervjuerna med de 
valda ekonomicheferna genomfördes en pilotintervju med Luleå Kommuns ekonomichef. 
Detta i syfte att förstå hur intervjuguiden skulle komma att bemötas av respondenterna. Efter 
pilotstudien justerades intervjuguiden så att den blev tydligare och bättre anpassad till 
studiens syfte. Studiens syfte samt information om intervjuns upplägg mailades till de 15 
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utvalda ekonomicheferna för att de i god tid innan intervjun skulle ha möjlighet att skapa sig 
en förståelse av studien och göra en för-reflektion. Frågorna i intervjuguiden mailades ej ut. 
Vid kontakt med de 15 ekonomicheferna visade det sig att många ej kunde medverka i 
telefonintervjun av olika anledningar. Nya slumpmässiga urval fick göras för att ersätta de 
som ej kunde medverka i intervjun. De nya urvalen av ekonomichefer kontaktades enbart via 
telefon. Totalt kontaktades cirka 40 ekonomichefer för att slutligen erhålla 15 intervjuer med 
ekonomichefer ur varje kategori. Intervjuerna genomfördes under fyra dagar, avsatt tid för 
varje intervju var 30 minuter. Tiden för intervjuerna varierade, de flesta intervjuerna tog runt 
20-25 minuter. Vid inledningen av intervjuerna erhölls en kort sammanfattning av studiens 
syfte samt en presentation av oss själva. Det skedde även en förklaring av ordet 
ändamålsenligt. Intervjun startade med övergripande frågor. Vidare fick ekonomicheferna 
berätta vad de ansåg som viktiga krav på ett ekonomisystem. Då vissa ekonomichefer enbart 
reflekterade kring ett fåtal krav valde vi att presentera vad andra användare av ekonomisystem 
samt affärssystem ansett som viktiga krav. Dessa krav fick ekonomicheferna sedan applicera 
på dess egna ekonomisystem. Syftet med reflektionen var att fånga in ekonomichefernas syn 
på krav vilket tidigare studier samt erhålla en bredare reflektion. I slutet av intervjun 
repeterades de erhållna svaren kortfattat för att säkerställa att rätt information har tolkats. 
Ekonomicheferna blev sedan erbjuden att ta del av den färdiga studien om så önskades.  
 
3.6 Analysmetod 
 
När en kvalitativ data analyseras skall enligt Jacobsen (2002) utgå i från tre grundpunkter; 
beskrivning, systematisering och kategorisering samt kombination. Analysen första steg är att 
få en så tydlig bild som möjligt av insamlad data. Vidare kommer insamlad data att förenklas 
och kategoriseras. Sista steget i analys av data är att tolka och finna samband som är relevant 
för studien. Med utgångspunkt i Jacobsen (2002) skapades först en helhetsbild av det 
insamlande materialet i syfte att tolka materialet. Vidare sammanställdes de olika kraven och 
resterande av frågorna i intervjuguiden. Varje erhållet svar från intervjuerna med 
ekonomicheferna kategoriserades utifrån dess svar och sattes in i tabeller. Sedan sorterades 
materialet för att få möjlighet att tolka och analysera intervjuerna i ett senare skede. I slutet 
skedde en analys och tolkning av det sorterade materialet. Fokus var att finna tydliga samband 
mellan teori och insamlad empiri.  
 
3.7 Metodproblem 
 
För att en studie skall vara relevant krävs att rätt saker mäts, detta kallas för validitet (Bryman 
& Bell, 2013). Denna studie har strävat efter att fånga in ekonomichefers syn på vad ett 
ändamålsenligt ekonomisystem är. Arbnor och Bjerke (1994) menar att det inte finns några 
korrekta valideringskriterier då verkligheten är socialt konstruerad. Uppfattningen om den 
socialt konstruerade verkligheten delas främst av aktörssynsättet. Vidare menar författarna att 
känslomässig reaktion från respondentens sida kan tolkas som en typ av validering. Om en 
aktör regerar med känslor samt förnekar tolkningen kan detta tydas som om tolkningen 
återgetts riktigt (Arbnor och Bjerke, 1994). Vad gäller denna studie och ekonomichefernas 
känslomässiga reaktion samt förnekelse var detta ett svårt valideringskriterium att tillämpa. 
Vid telefonintervju kan inte den känslomässiga reaktionen fångas på samma sätt som vid en 
fysisk intervju. Valideringskriterierna blir såldes små för denna studie. Trots detta har 
validitet försökt beaktas genom att studien har utgått från att få respondenterna att återge 
verkligheten genom en medvetenhet och självreflektion.  
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För att besvara syftet har relevant information samlats in från tillförlitliga artiklar och 
litteratur. Intervjupersoner har valts utifrån att individerna besitter relevant kunskap och 
information, vilket säkerställde att rätt information erhålls för att kunna tillgodose studiens 
syfte och uppnå validitet. Vidare var intervjuguiden noggrann utförd. För att säkerställa att 
ekonomicheferna inte tolkar frågorna fel har fokus varit på språket. Då studien eftersträvade 
att undvika vinklade intervjufrågor och att ekonomicheferna påverkades av intervjuaren har 
studien valt att undvika ledande frågor. Vi valde även att inte skicka ut frågorna via e-post till 
ekonomicheferna för att undvika att de i förväg kunde ta del av de krav andra studier gett och 
således bli påverkade av dessa krav. Hade ekonomicheferna blivit påverkade av andra krav 
kunde det inneburit att de svar de gett ej blivit spontana. Det var även av vikt att undvika att 
ordet ändamålsenligt feltolkades, därför erhöll ekonomicheferna en förklaring av ordet innan 
intervjun. Efter varje intervju repeterades de erhållna svaren kortfattat för ekonomichefen, på 
så sätt säkerställdes att svaren inte tolkats fel och att rätt information erhållits. 
Sammanställningen av data har sedan gjorts av båda författarna för att undvika fel.  
 
Reliabiliteten handlar om måttets stabilitet. Enligt Bryman och Bell (2013) uppnås reliabilitet 
om en undersökning vilket uppvisar ett resultat uppvisar samma resultat vid en ny 
undersökning. Denna studie vilket försöker fånga en subjektiv social verklighet som är under 
ständig rörelse kan ej reliabiliteten kontrolleras på ett adekvat sätt. Vid samhällsforskning ses 
bristen på möjlighet att använda reliabilitet inte som brist utan snarare som ett bevis på att 
aktörssynsättet är relevant (Arbnor & Bjerke, 1994). Ekonomichefernas svar är ett försök att 
fånga in dess sociala verklighet ur ett subjektivt perspektiv. Vid en ny intervju hade troligtvis 
inte exakt samma svar erhållits vilket gör att reliabiliteten i denna studie ej är relevant. 
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4. EMPIRI 
 
Detta kapitel presenterar den empiri vilket framkommit i samband med intervjuer av 
ekonomichefer i de valda kommunerna. Kapitlet inleds med en beskrivning av kommunernas 
ekonomisystem följt av krav på ett ändamålsenligt ekonomisystem.  
 
 
4.1 De studerade kommunernas ekonomisystem 
 
Fem olika leverantörer av ekonomisystem identifierades genom intervjuer med 
ekonomicheferna i kommunerna. Fem kommuner använde sig av Aditro, fyra använde CGI, 
tre använde Unit4Agresso, två använde Visma Control och en använde Ådata. Fördelningen 
av respektive ekonomisystem och kommun samt anskaffningsår framgår i tabell. 4.1. 
 

TABELL 4.1: Leverantör av ekonomisystem i respektive kommun.  
 

 
 

Respektive kommun har haft dess ekonomisystem varierande tid. Det framkom en variation 
mellan 7 år till 27 år. Dock fanns en osäkerhet bland vissa ekonomichefer hur länge 
kommunen haft dess ekonomisystem och endast en ungefärlig tidpunkt för anskaffning kunde 
erhållas. Ekonomichefen i Tanum sade att de haft dess ekonomisystem sedan 1988. 
Östersund, Ängelholm, Ydre, Oxelösund, Osby, Vimmerby samt Älvdalen hade införskaffat 
dess ekonomisystem under 1990-talet. Huddinge, Perstorp, Kungsör, Pajala, Katrineholm, 
Lilla Edet samt Umeå införskaffade dess ekonomisystem mellan 2000 till 2008. 
 
4.2 Krav på ekonomisystem  
 
Som betydande krav på ett ändamålsenligt ekonomisystem uttryckte ekonomicheferna 
följande krav: Användarvänligt, funktionellt, behandling av data, driftsäkert, följer 
marknadsutvecklingen, leverantören, flexibelt, pris och kvalité, processuppbyggt samt e-
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handelsalternativ. I tabell 4.2 visas samtliga tillfrågade ekonomichefer i respektive kommun 
vilka krav de ansåg vara viktiga.  
 

TABELL 4.2: Krav på ett ändamålsenligt ekonomisystem enligt de tillfrågade 
ekonomicheferna. 

 

 
 
Av 15 tillfrågade ekonomichefer ansåg 12 att användarvänlighet var ett viktigt krav hos ett 
ändamålsenligt ekonomisystem. Av dessa ansåg flera att ekonomisystemet skall lämpa sig till 
alla som använder systemet inom kommunen; sällananvändare och dagliga användare. Vidare 
ansåg vissa att ett ekonomisystem skall vara enkelt att använda, lätt att hantera samt att 
användaren har en förståelse för systemet. Det skall därmed vara enkelt att hitta i systemet 
och ta fram rapporter. Som exempel på användarvänlighet nämner Umeås ekonomichef 
följande: 
 

“Ekonomisystemet ska vara självinstruerande för att jobba effektivt och inte 
behövas långa och många utbildningar för att lära sig systemet.” 

 
Ett ekonomisystem skall vara funktionellt enligt åtta av de tillfrågade ekonomicheferna. 
Funktionalitet ansågs vara ett krav eftersom det underlättar arbetet för användarna. En 
ekonomichef nämnde att systemet skall vara lätt att förnya, därmed skall möjligheten att lägga 
till andra moduler finnas. Medan en ekonomichef ansåg att systemet skall enkelt klara av att 
erhålla utdata. Vidare menar samma ekonomichef att det skall finnas möjligheten att ta fram 
mer än bara siffror från systemet såsom skapande av mål och aktiviteter, volymer samt 
möjlighet att bearbeta dessa. En annan tyckte att ett viktigt krav var möjligheten att arbeta 
med interndebitering samt ta fram fördelningsnycklar som kan användas i den löpande 
verksamheten. En av de tillfrågade ekonomicheferna tillhörde kategorin lite kommun, denna 
kommun samverkade med tre andra kommuner. Inom ramen för samverkan ansåg 
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ekonomichefen att ett ekonomisystem skall fylla de krav samtliga fyra kommuner har om 
bland annat funktionalitet. Inom dessa fyra kommuner var det således viktigt för den 
tillfrågade ekonomichefen att samtliga fyra kommuner enbart behövde underhålla ett system.  
 
Enligt åtta av ekonomicheferna var det betydelsefullt för hur ekonomisystemet behandlar 
data. En ekonomichef ansåg att det skall vara enkelt i systemet att skapa bra rapporter. Vidare 
skall ekonomisystemets data vara kompatibelt med andra system för att det skall vara lätt att 
importera och exportera data till och från ekonomisystemet, enligt två ekonomichefer. 
Ytterligare två ansåg att det var väsentligt hur materialet presenterades och hur systemet 
hanterade och lagrade filer. Driftsäkerhet var ett krav på ett ändamålsenligt ekonomisystem 
enligt sju ekonomichefer. Den ekonomichef vilket samverkade med tre andra kommuner 
ansåg att driftsäkerhet var ett väsentligt krav då systemet skall klara av fyra juridiska 
personer. Vidare ansåg en kommun att ett driftsäkert system var ett stabilt system som inte 
ger en massa strul vilket är tidsödande. Ekonomichefen i Katrineholm uttryckte driftsäkerhet 
enligt följande:  
 

“Ekonomisystemet är själva ådran i kommunen. Systemet ska verka men 
inte synas.” 

 
Sex kommuner ansåg att ett ekonomisystem bör följa marknadsutvecklingen, argumentet till 
detta var enligt en ekonomichef att systemet skall harmonisera med rådande och kommande 
marknadsutveckling samt vara lätt att uppdatera. Samtliga sex ekonomichefer menade att det 
skall finnas utvecklingsmöjligheter i ekonomisystemet så att systemet möter nya och 
förändrade krav. Ett exempel som gavs var möjlighet att utveckla bland annat applikationer 
till smartphones och surfplattror för att exempelvis attestera fakturor på andra platser än inne 
på kontoret. En ekonomichef ansåg att kommunen alltid skall sträva efter att ha den senaste 
versionen av ekonomisystem. Vidare ansåg en ekonomichef att kommunen skall ha ett 
modernt ekonomisystem som kontinuerligt utvecklas. Ytterligare ett krav vilket nämndes av 
fem ekonomichefer var systemleverantörens kunskap. Tre av dessa ekonomichefer ansåg att 
möjligheten att erbjuda bra support och leverantörens förmåga att stötta kommunerna var 
väsentligt. Två ekonomichefer menade att det var ett krav att systemleverantören var lyhörd 
och agerade tillsammans med kunden. En lyhörd leverantör var enligt ekonomicheferna en 
aktiv leverantör som arbetar framåt tillsammans med kunden för att hitta nya smarta och bra 
lösningar. En lyhörd leverantör bidrar således till att kommunen kan påverka utvecklingen av 
systemet. Vidare ansåg en ekonomichef att ett viktigt krav var en leverantör som har 
kompetens av kommuner sedan tidigare och var en stabil leverantör vilket kommunen kunde 
lita på. Vidare menade en ekonomichef att leverantörer skall ha förståelse för hur offentlig 
sektor ser ut i dag men även följa med utvecklingen av offentlig sektor. Även skall 
leverantören ha samma lyhördhet inför den privata sektorn då det även påverkar leverantören. 
Ekonomichefen i Oxelösund uttryckte sig enligt följande: 
 

“Leverantören ska ha örat mot marken för att se vad det är som gäller. 
Många drar sig in i det längsta att byta ekonomisystem då det är en stor 
apparat, därför är det viktigt att leverantören är med i sin tid.” 

 
Enligt två ekonomichefer skall ett ekonomisystem vara flexibelt. En ekonomichef menade att 
det var viktigt att få ut den information som efterfrågas och att rapporterna möter de krav som 
ställs på dem. Den andra ekonomichefen menade att flexibilitet var ett väsentligt krav 
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eftersom ekonomisystemet skall passa samtliga användare. En ekonomichef ansåg att pris och 
kvalité var ett viktigt krav på ett ekonomisystem. Systemet skall ge mest valuta för pengarna 
och vara kostnadseffektivt enligt ekonomichefen. Medan en ekonomichef ansåg att 
processuppbyggt var viktigt, motivet var att ett processuppbyggt system stödjer 
verksamheten. Möjligheten till e-handelsalternativ ansågs vara ett krav för en av 
kommunerna. Vilket innebär bland annat att inköpsrutiner skall vara elektroniska och det 
skall finnas e-handelsplattformar för kommuner. 
  
Av ovan nämnda krav har vissa ekonomichefer uttryckt vad de ansåg som viktigaste kravet på 
dess ekonomisystem. Två ekonomichefer nämnde två krav vardera vilket enligt dess mening 
var lika viktiga och kunde således ej rangordna ett av dem som viktigast. Vidare uttryckte två 
ekonomichefer att det ej gick att säga vilket av kraven som har störts betydelse. Kraven 
presenteras i figur 4.1.  
 

 
 

Figur 4.1: Viktigaste krav enligt 15 ekonomichefer. 
 
Enligt Älvdalen kommuns ekonomichef var användarvänlighet viktigast. Systemet skall 
således vara lätt att hantera och enkelt att använda, vilket innebär att de sparar arbete. Ett 
ekonomisystem skall således inte vara besvärligt för användarna. Perstorp kommuns 
ekonomichef tyckte också att användarvänligt var det absolut viktigaste egenskapen hos ett 
ekonomisystem. Ekonomichefen menade att det var viktigt eftersom systemet skall nå ut till 
alla medarbetare och det skall vara enkelt att förstå för samtliga medarbetare. Ekonomichefen 
i Ängelholms kommun tyckte också att användarvänlighet var av störst betydelse. Systemet 
skalla vara lätt att använda för personalen. Även ekonomichefen i Östersunds kommun ansåg 
att användarvänlighet var viktigaste kravet. 
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Oxelösund kommuns ekonomichef menade att det viktigaste kravet på ett ekonomisystem var 
att systemet var driftsäkert. Systemet skall således vara hållbart och fungera dagligen i 
verksamheten. Även Katrineholms ekonomichef ansåg att driftsäkerhet var det viktigaste 
kravet. Ekonomichefen ansåg att ett driftsäkert ekonomisystem har hög och stabil 
driftsäkerhet. 
 
Ekonomichefen i Tanum kommun ansåg att systemet skall vara funktionellt och att kravet har 
en mycket stor betydelse. Kravet var viktigast eftersom ekonomichefen menade att 
funktionalitet utgör en bra grund i ett ekonomisystem. Även Umeå kommuns ekonomichef 
ansåg att det viktigaste kravet var att systemet var funktionellt. Motiveringen till kravet var att 
ekonomisystemet skall bidra till att upprätta kommunens redovisning. Vidare skall systemet 
kommunicera med andra system. Huddinge kommuns ekonomichef ansåg att 
användarvänlighet var mycket likt flexibilitet och rankade dessa två tillsammans som 
viktigaste kravet. Vikten av användarvänlighet motiverade ekonomichefen genom att uttrycka 
följande:  
 

“Lättanvänt för att det sparar tid på upplärning av de som ska använda 
systemet.”  

 
Kungsör kommuns ekonomichef tyckte också att det fanns två lika viktiga krav på ett 
ekonomisystem: systemet skall vara användarvänligt och funktionellt. Ekonomichefen 
menade vidare att ekonomisystemet skall fylla alla funktioner vilket kommunen eftersträvar. 
Ekonomichefen i Pajala kommun ansåg att det viktigaste kravet var att ekonomisystemet var 
flexibelt. Systemet skall vara enkelt på alla nivåer och det skall vara lätt att erhålla 
information. Att kunna få erhålla utdata var viktigast enligt Osby kommuns ekonomichef. 
Detta då beslut fattades på utdata. Ekonomichefen i Osby uttryckte detta som: 
 

“Det som stoppas in i systemet ska kunna tas ut.” 
 
Ydre däremot ansåg att det viktigaste kravet var processuppbyggt system. Vilket innebar att 
ekonomichefen ansåg att systemet hade möjlighet att stödja samtliga arbetsmoment i den 
kedja av olika aktiviteter som fanns. Exempel på aktivitet ansågs vara bokföring. Vid 
avsaknad av processubyggt system menade ekonomichefen att det kan uppstå onödiga behov 
av manuella kompletteringar inom bokföringsrutinen.  
 
4.2.1 Reflektioner kring identifierade krav i tidigare studier 
 
Efter att ekonomicheferna uttryckt de krav de ansåg viktiga fick de ta del av vad andra 
användare av ekonomisystem samt affärssystem ansett som viktiga krav. Dessa krav var: 
Funktionalitet, systemets kostnad, användarvänlighet, flexibilitet vilket menades i denna 
studie att det skulle passa samtliga enheter samt systemleverantörens kompetens. 
Ekonomicheferna fick ge sin reflektion kring de krav de inte diskuterat i den tidigare frågan. 
En ekonomichef reflekterade kring funktionalitet och menade att funktionalitet uppnås då alla 
enhetschefer får en helhet och kan ta fram lika information. Alla nivåer skall kunna se samma 
information för att en bred samverkan skall erhållas. En annan ekonomichef påtalade 
möjligheten att upprätta koncernredovisning och interndebitering var ett krav på 
funktionalitet. Hantera stora flöden av ekonomisk information var en annan reflektion kring 
funktionalitet. Ekonomichefen i Perstorp menade att en reflektion av funktionalitet var: 
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“Talar sitt tydliga språk [avser funktionalitet].” 
 
Systemets kostnad ansågs av vissa som betydande medan vissa ansåg det inte var av lika stor 
betydelse. En ekonomichef menade att det är offentligupphandling som råder, ekonomichefen 
menade att det är den bästa produkten med bästa pris som avgör. Det är alltså inte alltid det 
billigaste priset som blir i slutändan. En annan ekonomichef menade att vid offentlig 
upphandling är det självklart att det är det lägsta priset som är avgörande. Användarvänlighet 
var det krav som flest ekonomichefer angav som viktigaste kravet innan de fick ta del av vad 
andra studier presenterat som viktiga krav. En av de ekonomichefer vilket ej angett 
användarvänlighet som ett viktigt krav reflekterade kring att användarvänlighet innebar att det 
skall vara lätt för nya chefer att utbilda sig i systemet. En annan ekonomichef ansåg att dess 
system inte var användarvänligt i dag men nya uppdateringar kommer inom kort med en 
förhoppning att systemet skall bli mer användarvänligt. Vid reflektion av flexibilitet ansåg en 
ekonomichef att kommunal verksamhet var omfattande och ekonomisystemet måste vara 
flexibelt för att möta denna omfattande verksamhet. Systemleverantörens kompetens 
uttryckte en ekonomichef som att det var en självklarhet då de alltid haft leverantörer med 
kunskap om kommuner. Vidare ansåg en ekonomichef att systemleverantörens kompetens var 
viktig då leverantören har mer grundkunskap om systemet än kommunen. Ekonomichefen i 
Umeå ansåg att systemleverantörens kompetens ej var viktigast utan dess förmåga att stötta 
kunden var viktigare. Ekonomichefen uttryckte detta som:   
  

“Viktigare än system leverantörens kompetens är att kommunen är en 
prioriterad kund som leverantören försöker hjälpa.”  

 
4.3 Huruvida ekonomisystemet uppfyller kommunens krav  
 
Av de 15 intervjuade ekonomicheferna ansåg tio av dem att dess nuvarande ekonomisystem 
uppfyllde kommunens krav. Fyra ekonomichefer ansåg att systemet till viss del uppfyllde 
deras krav. Vidare uttryckte en ekonomichef att deras ekonomisystem ej uppfyllde de önskade 
kraven och de var ej nöjd med systemet. Fördelningen av de erhållna svaren visas i figur 4.2. 
 

 
 

Figur 4.2: Ekonomichefer som ansåg om deras ekonomisystem uppfyllde kommunens krav. 
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Ekonomichefen i Östersunds kommun ansåg att deras system mötte kommunens krav, detta 
eftersom systemet var användarvänligt, systemets kostnad var rimligt och det fanns möjlighet 
till vidareutveckling. Ekonomisystemet i Ydre kommun mötte deras krav enligt 
ekonomichefen. Dock visste inte ekonomichefen hur systemet faktiskt fungerade fullt ut i 
kommunen bland dess användare. Älvdalens kommuns ekonomichef ansåg att 
ekonomisystemet uppfyllde kommunens uppsatta krav. Ekonomichefen i Tanum kommun 
menade att kommunen var nöjd med deras ekonomisystem. Systemleverantören erbjöd bra 
support och systemet var stabilt. Systemet mötte Perstorp och Oxelösund kommuns krav 
enligt respektive ekonomichef. Kungsör kommuns ekonomichef menade att systemet mötte 
deras krav, det uppfyllde alla dess funktioner och systemet saknade inget. Då systemet var 10 
år ansåg ekonomichefen att systemet kanske inte var så modernt, men fungerade trots det bra. 
Ekonomichefen i Huddinge kommun menade att dess ekonomisystem mötte i allt väsentligt 
kommunens krav. Pajalas ekonomichef ansåg att kommunens ekonomisystem till stor del 
mötte deras krav. De hade en äldre version av ekonomisystemet, men systemet utvecklades 
hela tiden för att följa nya krav, lagar och förväntningar. Osby kommuns ekonomichef ansåg 
sig vara nöjd med ekonomisystemet. Som exempel nämnde ekonomichefen att det fanns en 
bredd i systemets data vilket gjorde att användare kunde se mer detaljerad information. 
Ekonomichefen ansåg att detaljerad data gav en bra möjlighet till komplex utdata vilket kunde 
bland annat exporteras till MS Excel.   
 
Ekonomisystem fungerade hyfsat bra, enligt Vimmerby ekonomichef, systemet följde dock 
inte marknadsutvecklingen. Trots att ekonomichefen inte var helt nöjd med systemet hade 
kommunen inte planer på att byta. Katrineholm kommuns ekonomichef ansåg att deras 
ekonomisystem delvis mötte nuvarande krav. Vidare menade ekonomichefen att stabiliteten i 
systemet svek, systemet fungerade inte riktigt och det var massa strul. Därmed skulle de göra 
en uppdatering inom kort för att komma från detta. Ekonomisystemet mötte Umeå kommuns 
krav i någon mening enligt ekonomichefen. Ekonomisystemet hade svårigheter från dess att 
systemet byggdes upp, det hade blivit anpassningar som ej behövts. Ängelholm kommuns 
ekonomichef ansåg att ekonomisystemet mötte de huvudsakliga kraven. 
 
Lilla Edet kommun befann sig i processen att byta ekonomisystem när intervjun ägde rum. 
Enligt ekonomichefen uppfyllde inte det befintliga ekonomisystem kommunens krav, 
systemet uppfyllde enbart vissa kriterier. Det som var mindre bra var utdata, systemet ansågs 
även vara svårförstått och komplicerat för användarna. Systemet upplevdes sakna modern 
teknik enligt ekonomichefen.  
  
4.4 Övrigt 
 
Vid den senaste upphandlingen av ekonomisystem i kommunerna menade nio stycken av de 
tillfrågade ekonomicheferna att de varit i kontakt med andra kommuner för att ta del av deras 
erfarenhet kring dess ekonomisystem. Sex av de tillfrågade ekonomicheferna hade inte någon 
uppfattning om någon kontakt skedde eller ej. 
 
Lilla Edets kommun befann sig som tidigare nämnt i processen att byta ekonomisystem, i 
denna process har kommunen genomfört undersökningar av olika ekonomisystem. 
Kommunen har även undersökt hur andra kommuner samverkade om ett ekonomisystem. 
Syftet till att de analyserade andra kommuner var att se vilka samarbetsformer som fanns och 
hur dessa fungerade samt för att ta del av andras erfarenheter. Vid senaste upphandlingen av 
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ekonomisystem var representanter från Pajala kommun runt och tittade på andra kommuner 
och dess ekonomisystem. Ekonomichefen menade att de varit i kontakt med kommuner i 
samma län och i liknande storlek. Då uppfattningen varit att inte alla leverantörer var 
intresserad av mindre kommuner kändes det mer relevant att kontakta kommuner i liknande 
storlek. Vidare menade ekonomichefen att genom att kontakta andra kommuner kunde en 
generell bild av ekonomisystem erhållas. Det var en självklarhet för ekonomichefen i 
Älvdalens kommun att ta del av andra kommuners erfarenheter och tankar kring ett bra 
ekonomisystem, således kontaktades andra kommuner vid senaste upphandlingen. Även 
Katrineholms kommun kontaktade andra kommuner. Ekonomichefen menade att nu sker 
kontinuerliga uppdateringar av systemet för att öka flexibiliteten. Kommunen kontaktar dock 
inte andra kommuner vid uppdateringar. Östersunds kommun var också i kontakt med andra 
kommuner. Dock menade ekonomichefen att marknaden var mer begränsad under den 
tidpunkten. Även Oxelösund kommun var kontakt med kommuner inom närområdet enligt 
ekonomichefen. Ydre kommun genomförde olika studiebesök för att få en uppfattning om 
andra kommuner och dess ekonomisystem. Kungsör upphandlade dess ekonomisystem 
tillsammans med andra kommuner och kontaktade således dessa kommuner. 
 
Osby, Perstorp, Ängelholm, Huddinge och Umeå kommuns ekonomichefer var inte själv med 
i den senaste upphandlingen av ekonomisystem. Ekonomicheferna kan därmed inte säga om 
kommunen vid den tidpunkten kontaktade andra kommuner. Dock hade Huddinge kommuns 
ekonomichef en uppfattning att kommunen kontaktade på något sätt andra kommuner, men 
vet ej exakt hur. Tanums ekonomichef menade att det var så länge sedan upphandlingen 
skedde, 27 år sedan och kan således ej minnas om någon kontakt med andra kommuner 
skedde.  
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel presenteras analys av framkommen empiri. Analysen använder studiens 
referensram samt syfte för att tolka insamlad empiri. 
 
 
5.1 Krav på ett ekonomisystem 
 
Det mest frekvent angivna kravet uttryckt av de intervjuade ekonomicheferna är 
användarvänlighet, vilket även flest ekonomichefer uttryckte som det viktigaste kravet. 
Kommuner verkar i liknande miljö och styrs i mångt och mycket av liknande lagar och regler. 
Att kravet användarvänlighet var dominerande bland ekonomichefernas svar, kan förklaras 
med hjälp av DiMaggio och Powell (1983). Författarna anser att organisationer som verkar i 
liknande miljö kommer att efterlikna varandra och en homogenitet uppstår vilket benämns 
som isomorfi. Dominansen av användarvänlighet kan även förklaras med hjälp av Benders et 
al. (2006) vilket utvecklat isomorfism vidare och nämner teknisk isomorfism som en ny kraft. 
Teknisk isomorfism innebär att det tekniska systemet utövar kraft över organisationen och 
systemanvändarna. Vidare kan teknisk isomorfism kopplas till det arbetssätt som påverkas av 
den tekniska lösningen. I denna studie kan arbetssätt liknas med användarvänlighet och 
teknisk lösning likställas med ekonomisystem. De tillfrågade ekonomicheferna, vilka ansåg 
användarvänlighet som ett viktigt krav verkar i liknande miljö. Inom kommunerna skall 
samma lagar följas och liknande mål uppnås med hjälp av liknande tekniska lösningar. 
Genom denna homogenitet av miljö bland kommuner med liknande ekonomisystem kommer 
teknisk isomorfism att påverka kommunerna. Den tekniska isomorfismen tar sig således 
uttryck i att majoriteten av de tillfrågade ekonomicheferna ansåg att användarvänlighet var ett 
viktigt krav. I kontrast till homogenitet bland kommuner och isomorfism menar Brorström 
och Hallin (1997) att det ej finns en homogenitet bland kommuner ur den aspekten att 
kommuner bland annat har olika sätt att utföra uppdrag. Huruvida Brorström och Hallin 
(1997) sätts i kontrast med bland annat DiMaggio och Powell (1983) kan diskuteras. Beaktas 
bör att det finns skiljelinjer såsom att Brorström och Hallin (1997) på ett mer specifikt plan 
analyserar kommuner och DiMaggio och Powell (1983) studerar mer generella 
organisationer. Således är det ej helt korrekt att ställa dessa i kontrast till varandra.  
 
I kontrast med de krav på användarvänlighet som ekonomichefer angett menar Brorström et 
al. (2014) att användarvänlighet innebär att användaren enkelt kan orientera sig i de 
utdataprodukter vilket ekonomisystemet producerar. Argumentet till användarvänlighet från 
de intervjuade ekonomicheferna var att ekonomisystemet skall passa samtliga användare, 
systemet skall nå ut till alla medarbetare och systemet skall vara enkelt att använda och det 
skall inte krävas omfattande upplärning av användaren. Genom dessa argument ses ett större 
fokus på själva användaren och dess handhavande än själva utdata produkten vilket Brorström 
et al. (2014) mer belyser och definierar som användarvänlighet. Detta kan vidare förklaras att 
ekonomicheferna är de som verkligen möter systemet i den operativa verksamheten medan 
författare som Brorström et al. (2014) ej verkar operativt inom kommun. Vidare anser 
författarna att användarvänlighet är en viktig egenskap hos ett ekonomisystem. Vilket även 
svaren från ekonomicheferna bekräftar. Dock utgör användarvänlighet enbart en liten del av 
de krav ett ekonomisystem bör uppfylla (Brorström et al., 2014).  
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Brorström (2005) nämner ekonomisystemets förmåga att hantera flerdimensionell redovisning 
som ett specifikt krav. Flerdimensionell redovisning innebär att samma redovisningspost kan 
registreras på olika sätt i samma system. Förmågan att hantera flerdimensionell redovisning 
kan i vidare mening tolkas som ett krav på flexibilitet (se Benita, 2003). Ett ekonomisystem 
skall vara flexibelt enligt två ekonomichefer. En av ekonomicheferna ansåg att flexibilitet var 
det viktigaste kravet. En ekonomichef ansåg att ett flexibelt system var lika med ett 
användarvänligt system och rankar det som de viktigaste kraven. De ekonomichefer som 
ansåg att flexibilitet var ett viktigt krav ansåg att systemet skall varar enkelt på alla nivåer, lätt 
att erhålla information och passa samtliga användare.  
 
Driftsäkerhet var ett uttalat krav bland sju ekonomichefer och två av dessa ansåg att det var 
det viktigaste kravet. Asl et al. (2012) nämner i dess studie att kvalité är ett viktigt krav på ett 
affärssystem. Som kvalité anser författarna att systemet skall undvika fel vilket kan tolkas 
som driftsäkert. Motivering till kravet av driftsäkerhet bland ekonomicheferna var att 
ekonomisystemet skall vara hållbart, stabilt och inte ge massa strul samt fungera dagligen i 
verksamheten. Vidare anser Ünal och Güner (2008) samt Baki och Çakar (2005) att 
tillförlitlighet är ett krav på ett affärssystem. Pris och kvalité var ett krav en ekonomichef 
uttryckte som viktigt. Motivet till detta var att ekonomisystemet skall ge mest valuta för 
pengarna och vara kostnadseffektivt. Khalilzadeh, et al. (2012) vilket identifierar fyra 
dominerande krav på affärssystem. Ett krav är kvalité vilket definieras som funktionalitet, 
användarvänlighet samt undvikande av fel i systemet. Det andra kravet är kostnad vilket 
innefattar pris, infrastrukturell kostnad samt konsult kostnad. Vidareutvecklingen av vad 
ekonomichefen i studien ansåg om pris och kvalité harmoniserar i stort med innebörden vilket 
Khalilzadeh, et al. (2012) och Asl et al. (2012) anger.    
 
Brorström et al. (2014) menar att ekonomisystem och dess utveckling har framskridit i snabb 
takt de senaste åren. Ekonomisystem erbjuder nu fler valmöjligheter av olika system för 
lagring av ekonomisk information. Krav har utvecklats genom förändrad marknadsutveckling 
och idag finns krav på att ekonomisystem bland annat skall hantera flerdimensionell 
redovisning. Sex ekonomichefer uttryckte att ett viktigt krav på ekonomisystemet var att det 
följer marknadsutvecklingen. I likhet med Brorström et al. (2014) uttryckte de intervjuade 
ekonomicheferna att ekonomisystemet skall möta rådande och kommande 
marknadsutveckling. Brorström et al. (2005) definierar kravet funktionalitet i ett 
ekonomisystem som ett krav av behjälplighet i den löpande verksamheten och frambringande 
av relevant information. Asl et al. (2012) menar att funktionalitet är en del av kravet på 
kvalité. Åtta av de femton ekonomicheferna nämnde funktionalitet som ett viktigt krav. 
Vidare nämnde två ekonomichefer att funktionellt var det viktigaste kravet på ett 
ekonomisystem. De intervjuade ekonomicheferna vilka ansåg att funktionalitet var ett viktigt 
krav menad bland annat att kravet på funktionalitet innebär att ekonomisystemet underlättade 
den löpande verksamheten och det var enkelt kan ta fram utdata. (jfr Brorström et al., 2005). 
Även andra studier har påvisat funktionalitet som ett viktigt krav, dock vid affärssystem (se 
Kumar, Maheshwari & Kumar, 2003; Baki & Çakar, 2005). Leverantörens kunskap och 
erfarenheter anses vara ett viktigt krav på ett ekonomisystem enligt Brorström et al. (2005). 
Författaren vilket studerat tre kommuner kom fram till att det dominerande kravet var 
leverantörens kunskap och erfarenhet. Av de intervjuade ekonomicheferna i denna studie 
uppgav endast fem av femton att detta var ett viktigt krav. Motivet till kravet var att de ville 
ha en leverantör som stöttar, var pålitlig, såg kunden och innehade en förståelse av kommuner 
och dess verksamhet.  
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I denna studie dominerar kravet användarvänlighet till skillnad mot studien av Brorström et al 
(2005) där kravet leverantörens kunskap och erfarenhet var det dominerande kravet. Motivet 
till den förändrade synen på krav kan motiveras med de reformer kommunal sektor 
genomgått. Reformerna har bland annat inneburit förändrade lagkrav såsom förändrade 
redovisningsnormer under de tio år som löpt sedan Brorström et al. (2005) gjort dess studie av 
kommuner. DiMaggio och Powell (1983) beskriver att uppkomsten av nya lagar och regler är 
faktorer till att organisationer strävar mot legitimitet. Som tidigare nämnts rör sig den 
kommunala sektorn i mångt och mycket mot en ökad homogenitet och legitimitet. Den ökade 
homogeniteten och legitimiteten kan således bidra till att krav som varit dominanta tidigare ej 
är det idag och andra krav har blivit dominanta. 
 
Ekonomistyrningsverket (2012) tillhandahåller ramavtal som kommuner har möjlighet att ta 
del. De beskriver e-handel som ett uttalat krav på ekonomisystem. I denna studie var det en 
ekonomichef som uttalade kravet på e-handelsalternativ. Vidare ansåg 8 ekonomichefer att 
det var viktigt hur ekonomisystemet behandlar data. Ekonomichefernas motiv till kravet var 
att det skall vara möjligt att skapa bra rapporter för behandling av data samt exportera data 
mellan olika system. Vid undersökning av tidigare studier har det ej gått att frambringa något 
specifikt krav vad gäller behandling av data. Dock har studier vilket nämnt användarvänlighet 
som krav förtydligat begreppet användarvänlighet som: möjligheten att orientera sig i 
utdataprodukter (se Brorström et al., 2014). Processuppbyggt menade en ekonomichef var det 
viktigaste kravet. Som motiv till detta ansåg ekonomichefen att ekonomisystemet skall stödja 
samtliga arbetsmoment i den kedja av olika aktiviteter som finns. Vidare menade 
ekonomichefen att ett processuppbyggt system upprätthåller arbetsmässig effektivitet. I likhet 
med ekonomichefens svar anser Benders et al. (2006) att ett ekonomisystem som passar den 
aktuella organisationen bidrar till bättre organisatoriska processer samt en mer effektiv 
organisation. Vidare anser Kastberg och Siverbo (2013) att ekonomisystemet effektiviserar 
processer vilket gör att tidsbesparing kan uppnås.   
 
5.1.1 Reflektioner kring identifierade krav i tidigare studier 
 
Några ekonomichefer uttryckte endast ett fåtal krav på deras ekonomisystem. För att erhålla 
en mer djupgående diskussion och reflektion av kraven fick ekonomicheferna möjligheten att 
reflektera över ytterligare krav på ekonomisystem samt affärssystem. Framkomna reflektioner 
har bidragit till en mer öppen dialog med ekonomicheferna och en mer djupgående förståelse 
för de krav som finns på ekonomisystem och affärssystem och dess koppling mot kommunal 
verksamhet. I likhet med ekonomichefernas reflektioner kring de olika kraven harmoniserar 
det med angivna teoretiska synsätt i avsnitt 5.1 (se Kumar, Maheshwari & Kumar, 2003; Baki 
& Çakar, 2005; Khalilzadeh, et al., 2012; Asl et al., 2012; Brorström et al., 2014; Brorström 
et al., 2005; Benita, 2003). 
 
5.2 Huruvida ekonomisystemet uppfyller kommunens krav  
 
Av 15 tillfrågade ekonomichefer ansåg 10 att ekonomisystemet i kommunen möter deras 
krav. Motiveringen till att ekonomicheferna ansåg sig vara nöjd var att ekonomisystemet 
fyller de angivna kraven kommunen har på dess ekonomisystem. Fleischman et al. (2010) 
menar att en nöjd användare påverkats av informationskvalitén. Informationskvalitén i sin tur 
är beroende på hur noggrann, aktuell samt relevant informationen är. En parallell kan dras 
med Fleischman et al. (2010) då ekonomicheferna ansåg att systemet på olika sätt uppfyllde 
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deras krav vilket kan tolkas att de var nöjda och ett vidare antagande kan ske att 
informationen i ekonomisystemet innehade en hög kvalité.   
  
5.3 Kommuners samverkan vid upphandling av ekonomisystem 
 
Nio av de tillfrågade ekonomicheferna hade kontakt med andra kommuner vid senaste 
upphandlingen av ekonomisystem för att del av erfarenheter kring deras ekonomisystem och 
erhålla en generell bild av ekonomisystem. Kontakten skedde genom att bland annat besöka 
andra kommuner.  
 
Kommuner styrs av liknande lagar och regler och har i grund och botten samma uppgift; att 
verka för medborgarnas väl vilket innebär att kommuners verksamhet till stor del liknar 
varandra. Kommuner kan således anses innefattas i samma organisatoriska fält. DiMaggio 
och Powell (1983) menar att inom organisationsfältet dominerar institutionella regler som 
organisationer rättar sig efter. De institutionella reglerna skapar en legitimitet vilket gör att 
organisationerna strävar efter en liknelse mot dess omgivning och en homogenitet uppstår. Att 
kommuner kontaktade andra kommuner kan liknas med en legitimitetprocess.   
 
Som nämnts har kommuner liknande lagar och regler och personalen inom kommuner får 
troligtvis liknande utbildning för att harmonisera med gällande lagar och regler. DiMaggio 
och Powell (1983) menar att utbildning av personalen kan antas bidra till att normer och 
professionalism förankras inom organisationer. Dessa normer och professionalism uppfattas 
av kommunerna som det korrekta organisatoriska sättet att vara och delas vidare inom det 
nätverk vilket kommuner verkar i. Kommuner inom samma nätverk rättar sig efter dessa 
normer och professionalism vilket leder till att de sträva mot en homogenitet och normativ 
isomorfism uppstår. Som tidigare nämnts kontaktade kommunerna i denna studie andra 
kommuner vilka troligtvis verkar inom samma nätverk. Inom nätverket där normer och 
professionalism råder kan kontakten med andra kommuner även liknas vid en normativ 
isomorfism vilket kan påverka valet av ekonomisystem.  
 
Vidare menar DiMaggio och Powell (1983) att då organisationer försöker efterlikna 
framgångsrika organisationer vilka de kan identifiera sig med uppstår mimetisk isomorfism. 
Liknelsen mot andra organisationer kan ske genom att andra organisationer försöker 
efterlikna faktorer hos den framgångsrika organisationen. Även leverantörer bidrar till 
mimetisk isomorfism då framgångsrika leverantörer rör sig bland många kommuner och 
argumenterar och sprider dess uppfattning om vad de anser vara ett ändamålsenligt 
ekonomisystem. Om kommunen tar till sig det budskap vilket leverantören försöker förmedla 
skapas en legitimitet av leverantören. Legitimiteten kan vidare bidra till att kommunerna 
köper leverantörens koncept och mimetisk isomorfism uppstår. Då vissa kommuner i denna 
studie var i kontakt med andra representanter från kommuner vid upphandlingen av 
ekonomisystem var det ett tillfälle att erhålla erfarenheter av kommuner som anses 
framgångsrika. Kontakten med andra kommuner kan således liknas med en mimetisk 
isomorfism. 
 
Bland kommuner dominerar troligtvis liknande tekniska lösningar såsom ekonomisystem då 
kommuner styrs som tidigare nämnts av samma lagar och regler, vilket resulterar att 
kommuner till stor del är homogena. Ett ekonomisystem i en kommun kommer således att 
likna en annan kommuns ekonomisystem och samma leverantör kan återfinnas bland flera 
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kommuner. Då flera kommuner troligtvis innehar samma leverantör kan leverantören utöva 
teknisk isomorfism och kommuner blir underordnad ekonomisystemet och inte vice versa. De 
underordnande kommunerna kommer ta till sig leverantörens organisatoriska antagande som 
exempelvis arbetssätt vilket kan återspeglas i kommunens verksamhet. Dock var det enbart 
fem av 15 kommuner som hade samma leverantör trots att de verkade inom samma 
organisatoriska fält. Genom denna minoritet av leverantör kan således ej ett antagande om 
legitimitet samt mimetisk, normativ och teknisk isomorfism appliceras fullt ut på valet av 
leverantör i denna studie (jfr DiMaggio & Powell, 1983). 
 
  



 

 30 

6. SLUTSATS 
 
Kapitlet presenterar och sammanfattar studiens slutsatser. Vidare presenteras studiens 
teoretiska samt praktiska bidrag. Slutligen ges förslag på fortsatt forskning.  
 
 
6.1 Studiens slutsatser 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vilka krav som ekonomichefer i 
kommuner har på deras ekonomisystem, där kraven i det här fallet sammanfattar vad som 
anses utmärka ett ändamålsenligt ekonomisystem för kommuner. Tabell 6.1 visar de 
framkomna krav ekonomicheferna har på deras ekonomisystem.  

 
TABELL: 6.1: Krav på ekonomisystem 

 
Av dessa krav anser några ekonomichefer att ett av ovanstående krav är viktigast. Vissa har 
nämnt att två krav är lika viktiga och några har ej kunnat definiera vilket/vilka som är 
viktigast. Det mest förekommande samt det viktigaste kravet på ett ekonomisystem enligt vår 
studie är användarvänlighet. Vidare kan vi genom de erhållna svaren från ekonomicheferna 
dra slutsatsen att ett ändamålsenligt ekonomisystem uppnås genom att man tar hänsyn till de 
ovan nämnda kraven.  
 
6.2 Avslutande diskussion och reflektioner 
 
Efter avslutad studie kan vi fastställa att studiens syfte har besvarats och uppfyllts. Vidare kan 
studien bana väg för nya teoretiska bidrag för den svenska kommunala sektorn och 
ekonomisystem. Eftersom detta område är relativt outforskat har denna studie bidragit med ny 
kunskap till den kommunala sektorn. Det har alltså inte tidigare gått att utvinna information 
om ekonomisystem kopplat till den svenska kommunala sektorn utan enbart till den privata 
sektorn. Denna studie bekräftar även att de krav som konstaterats vara relevant för 
ekonomisystem inom privat sektor även är möjligt att applicera för den kommunala sektorn. 
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Studien bidrar därmed till ny teori. Ur ett praktiskt perspektiv kan denna studie underlätta och 
ge värdefull information till kommuner som är i den fasen att se över sitt ekonomisystem. Vid 
upphandlingen kan således beslutsfattare relatera till denna studie för att skapa förståelse för 
vad andra kommuner anser är viktigt. Denna studie är således relevant för kommuner och 
dess beslutsfattare men även för medarbetare inom den löpande ekonomiska verksamheten 
som kommer använda ekonomisystem i sitt dagliga arbete. Studien ger även viktig 
information till övriga intresserad av den kommunala sektorn och ekonomisystem.  
 
Studien har dels givit oss bredare kunskap om kommuner och dess ekonomiska verksamhet, 
men vi har även fått förmånen att tala med flera ekonomichefer ur svenska kommuner. 
Ekonomicheferna har i det stora hela varit tillmötesgående, dock har vissa haft ett pressat 
tidsschema och ej haft möjlighet att delat i denna studie. Vissa ekonomichefer har uttryckt att 
de ej besitter den kunskap som krävs för att ge oss bästa möjliga svar utan de har hänvisat till 
redovisningschefen i stället. Trots detta har vi hävdat att det är ekonomichefer och dess 
uppfattning som är relevant i denna studie. Ekonomichefer vilka försökt hänvisa till 
redovisningschefer istället har således blivit tvungen att delta i studien. Sammanfattningsvis 
har det visat sig att ekonomichefer trots allt besuttit den kunskap som krävts för att delta i 
studiens intervju. Vidare har studien varit begränsad vad gäller främst tid, vilket har inneburit 
att studien ej har det djup den möjligtvis kunde haft om tiden ej haft sådan begränsning.  
 
6.3 Förslag fortsatt forskning 
 
Eftersom detta fortfarande är ett relativt outforskat område finns det många relevanta områden 
att forska inom ekonomisystem och kommuner. Genom de erhållna svaren från 
ekonomicheferna har det gått att utvinna att dessa kommuner använder deras ekonomisystem 
under en relativt lång tidsperiod. Exempelvis har en av de studerade kommunerna haft sitt 
ekonomisystem i 27 år. Mot bakgrund av detta kan en studie vars syfte är att öka förståelsen 
för varför kommer väljer att behålla sitt ekonomisystem under så lång tid. Vidare nämnde 
några kommuner att de ej var nöjda med dess ekonomisystem och några hade behållit sitt 
ekonomisystem trots att systemet har vissa brister, genom detta kan det vara intressant att 
studera varför kommuner väljer att behålla dess ekonomisystem trots att det finns brister. Det 
är även intressant att undersöka om det förekommer någon skillnad mellan kommunernas 
kravspecifikation och kommunens storlek. Trots att studiens syfte ej varit att ställa de olika 
kategorierna av kommuner mot varandra har dock viss variation uppträtt. Användarvänlighet i 
relation till grupperingarna av kommunerna i liten, mellan och stor kategori visade att i 
kategori stor kommun ansåg samtliga ekonomichefer att användarvänlighet var ett viktigt 
krav medan kategorin mellan kommun ansåg endast tre av fem att kravet är viktigt. Finns det 
några väsentliga skillnader mellan liten, mellan och stor kommun eller har storleken ingen 
betydelse? Vilka ytterligare skillnader finns på de uppställda kraven mellan en liten kommun, 
mellan kommun och stor kommun?  
 
Genom studien har vi varit i kontakt med en ekonomichef från en kommun vilket samverkar 
med andra kommuner om ett och samma ekonomisystem. Det förekommer mer och mer att 
kommuner väljer att samverka och det är därav intressant att studera hur detta påverkar 
kraven på ett ekonomisystem och hur samarbetet fungerar. Som tidigare nämnts har det gått 
att utvinna studier inom privat sektor och dess krav på ett ekonomisystem. Genom vår studie 
har vi även lyckats erhålla andra krav på ekonomisystem än nämnt i tidigare studier. Det är 
därför intressant att undersöka om det möjligtvis skiljer sig mellan kommunalsektor och 
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privat sektor. Finns det skillnader på de krav privat sektor ställer och de krav kommunalsektor 
anser ett ekonomisystem skall uppfylla? Det är även intressant att studera om resultatet på 
denna studie skiljer sig beroende på vilken kvantitet av ekonomichefer som intervjuas och om 
tiden inte är lika begränsad som i denna studie. Eftersom vissa ekonomichefer hävdat att det 
var redovisningschefen som besitter kunskap för att besvara studiens intervju, hade svaren 
blivit annorlunda om det istället varit fokus på redovisningschefer och vilka krav de anser 
viktiga för ett ekonomisystem? Det kan således vara relevant med en studie som fokuserar på 
vilka skiljelinjer som finns mellan en ekonomichef och redovisningschef är i hänseende att 
återge viktiga krav på kommunens ekonomisystem. Kommuner styrs som tidigare nämnts av 
samma lagar och regler och verkar mot liknande mål och påverkas således av tvingande 
isomorfism vid ändrade lagkrav. Med bakgrund av tvingande isomorfism kan en studie av hur 
kommuners ekonomisystem påverkas av tvingande isomorfism vara intressant.  
 
Då denna studie tar stöd i kvalitativ metod är det slutligen också intressant att undersöka hur 
studien tar form i en kvantitativ metod. En studie som baseras på en kvantitativ metod hade 
eventuellt inneburit att ekonomicheferna fått svara på enkäter för att fånga in vad de anser 
som viktiga krav på dess ekonomisystem. Exempelvis hade enkäterna varit utformade med 
krav där ekonomicheferna fått ange skalor hur viktigt varje krav är. 
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Bilaga 1: Introduktionsmail till ekonomichefer  
 
Hej,           Luleå 2015-05-04 
 
Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som genomför vårt examensarbete inom 
ekonomistyrning. Vi utför en studie av ekonomisystem bland kommuner. Syftet med studien 
är att beskriva och analysera vilka krav som ekonomichefer i kommuner har på deras 
ekonomisystem. Vi har valt ut er kommun som en av 15 valda svenska kommuner, att 
genomföra intervjuer bland. Önskar och uppskattar således om ni vill ställa upp på denna 
intervju. Kommunens namn kommer att presenteras i den färdiga studien samt att informanten 
utgörs av ekonomichefen i respektive kommun. Ert namn kommer således inte nämnas i den 
färdiga studien, utan endast i vårt för-material.  
 
Intervjuns upplägg är följande, först ställer vi några frågor om din befattning som 
ekonomichef, för att sedan ställa frågor baserat på studiens kärnfråga. Slutligen får du berätta 
om din bakgrund och erfarenhet, samt ge synpunkter på intervjun. 
 
Kärnfrågan för denna studie är: Vad kännetecknar ett ändamålsenligt ekonomisystem i er 
kommun? Ändamålsenligt innebär något som lämpar sig väl med sitt ändamål. 
 
Intervjun kommer att ta cirka 20-25 minuter, dock är avsatt tid för denna intervju cirka 30 
minuter. Vi kommer att kontakta er via telefon den 11/5, 12/5 eller 13/5. Har ni önskemål om 
dag och tid får ni gärna kontakta oss, eller om ni ej vill medverka i denna intervju.   
 
Råder det några oklarheter är ni välkommen att kontakta oss. 
 
Tack på förhand. 
 
 
 
 
Vänligen, AnnaLeena Larsson och Frida Svelander 
 
 
  



 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Denna intervjuguide är endast avsedd som manus och lämnas ej ut till informant. 
 
Namn:  
Datum:  
Arbetar i kommun:   
Titel: 
 
Introduktion 
 
Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som genomför vårt examensarbete. Vi utför 
en studie av ekonomisystem bland kommuner. Syftet med studien är att beskriva och 
analysera vilka krav som ekonomichefer i kommuner har på deras ekonomisystem. Avsatt tid 
för denna intervju är cirka 30 minuter.  
 
Kärnfrågan för denna studie är alltså vad som kännetecknar ett ändamålsenligt (bra) 
ekonomisystem i er kommun. Med bra menar vi att systemet lämpar sig för sitt ändamål och 
uppfyller de krav ni ställer på ert ekonomisystem.  
 
 
Frågor 
 
● Vilken leverantör av ekonomisystem har ni? 

 
● Hur länge har ni haft ert nuvarande system? 

 
● Kan du med egna ord förklara vilka krav du anser är viktiga för ett ekonomisystem? 

 
○ Varför du anser du det? 

 
●  Vilket av dessa krav du nämnt anser du är viktigast i er kommun och varför? 

 
○ Varför du anser du det? 

 
●  På vilket sätt möter ert ekonomisystem de krav er kommun har? 

 
○ Varför du anser du det? 

 
● I andra studier har några specifika krav på ekonomisystem ansetts vara av stor 

betydelse, dessa är: 
 

● Funktionellt  
● Systemets kostnad  
● Användarvänlighet  
● Flexibilitet  
● System leverantörens kompetens  

 



 

 

● Kan du utveckla hur du förhåller dig till dessa krav, när det gäller er kommuns 
ekonomisystem och dess ändamålsenlighet? (Ifylles ovan i varje krav)  

 
● Finns det ytterligare viktiga krav som du anser bör tas upp? 
 
● Vid er senaste upphandling av ekonomisystem, kontaktade ni andra kommuner för att 

ta del av dess kunskap rörande ekonomisystem? 
 

○ Varför gjorde ni det? 
 
Nu kommer vi avrunda intervjun med frågor rörande studiens upplägg och sist får du berätta 
mer om dig själv. 
 
● Om du själv likt vi studerar vad som utmärker ett ändamålsenligt (bra) ekonomisystem 

i Sveriges kommuner, vilken fråga skulle du ställa då och varför skulle du göra det? 
 
● Kan du berätta lite om din bakgrund som ekonomichef? (Arbetat tid i kommun, 

nuvarande befattning, tidigare befattningar, utbildning) 
 
● Får vi nämnder ditt namn tillsammans med kommunens namn vid presentation av 

detta material?  
 
● Vill du ta del av den färdiga studien? 

 
● Får vi återkomma ifall det är något som i efterhand visar sig oklart och eller att vi 

missat att fråga något?  
 
 
Tack så mycket för din tid och det förtroende att vi fått tala med dig.  
 


