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Sammanfattning 

 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka graden av harmonisering inom statlig 
redovisning samt att förklara de faktorer som kan bidra till att det skapas en skillnad mellan 
normgivning och praxis. Den skillnad som uppstår kan beskrivas som ett tillämpningsgap. För 
att kunna förklara de faktorer som påverkar tillämpningsgapets storlek har en integrerad, 
teoretisk modell använts. Den teoretiska modellen utgår ifrån att de resurser som finns 
tillgängliga för den offentliga sektorns verksamhet är begränsade och dessa ska fördelas 
mellan olika myndigheter på ett så, för helheten, effektivt sätt som möjligt. Då de enskilda 
myndigheterna i första hand ser till den egna verksamhetens fortlevnad kommer dessa att vilja 
förfoga över största möjliga andel av de totala resurserna. Det uppstår en konflikt mellan 
resursfördelare och resursförbrukare vilken bidrar till att det skapas ett tillämpningsgap inom 
redovisningen d v s en skillnad mellan normgivning och praxis. Tillämpningsgapets storlek 
påverkas av såväl interna som externa faktorer. Exempel på interna faktorer är myndighetens 
storlek och ålder och de externa faktorerna utgöras av massmedias påverkan oh förekomsten 
av sanktioner. Med hjälp av en webbenkät har en empirisk undersökning genomförts i form 
av en survey. Enkäten riktade sig främst till redovisningsansvariga på central nivå inom 
svenska myndigheter. Samtliga statliga myndigheter med egen redovisningskod har fått 
möjlighet att delta i undersökningen. Resultatet av enkätundersökningen visar att den praxis 
de olika myndigheterna tillämpar normgivarens föreskrifter på är relativt likartad. De olika 
myndigheterna tenderar att harmonisera kring de föreskrifter ESV har gett ut, vilket bidrar till 
att den övergripande graden av harmonisering kan anses som relativt hög. Den relativt höga 
graden av harmonisering bidrar till att tillämpningsgapet är litet. Resultaten ger även 
indikationer på att förekomsten av sanktioner påverkar hur de redovisningsansvariga väljer att 
tillämpa de angivna föreskrifterna. Detta trots att de redovisningsansvariga i allmänhet 
upplever att det finns en bristande effektivitet i de sanktioner som finns. En form av 
sanktioner kan utgöras av en anmärkning i myndighetens revisionsberättelse. 
Undersökningens resultat pekar på att det finns ett samband mellan betydelsen av en 
anmärkning i revisionsberättelsen och de redovisningsansvarigas tillämpning av normgivarens 
föreskrifter. Resultaten ger även indikationer på att anslagsfinansierade myndigheter tenderar 
att i en högre utsträckning avvika från normgivarens föreskrifter än helt eller delvis 
avgiftsfinansierade myndigheter. 
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1 INLEDNING 
 
Kapitlet inleds med en problemdiskussion som beskriver bakgrunden till uppsatsen. 
Fördelningen av den offentliga sektorns resurser mellan olika myndigheter leder till att det 
skapas en intressekonflikt mellan resursförbrukare och resursfördelare. De enskilda 
myndigheterna vill i första hand främja den egna verksamheten även om det sker på 
bekostnad av den totala effektiviteten i den offentliga sektorn. Intressekonflikten kan leda till 
att myndigheterna redovisningsmässigt avviker från de föreskrifter som normgivaren har 
angett. Syftet med uppsatsen är att undersöka graden av harmonisering inom statlig 
redovisning samt även förklara de faktorer som kan tänkas bidra till att det skapas ett 
tillämpningsgap d v s en skillnad mellan normgivning och praxis. Kapitlet avslutas med att ge 
en överblick av hur resterande del av uppsatsen är strukturerad. 
 

1.1 Den statliga redovisningen 
 
Under mitten av 1980-talet påbörjades arbetet med att vidareutveckla den statliga modellen 
för redovisning. Utvecklingsarbetet resulterade i att samtliga myndigheter skulle redovisa 
enligt bokföringsmässiga grunder från och med den 1 juli 1993. En av de bidragande 
orsakerna till förändringen var att den interna styrningen av resursförbrukningen behövde 
förbättras (Paulsson, 2003).  
 
Redovisning av finansiell information har beskrivits att ha främst två övergripande funktioner, 
utgöra underlag för beslut och kontrollera individers beteende (Zimmerman, 1997). 
Redovisningen och den ekonomiska styrningen i staten syftar till att uppnå en god kontroll på 
statens finanser, effektivitet i användandet av statens resurser och säkerställa att 
resursfördelningen sker i enhetlighet med politiska prioriteringar (Paulsson, 2003).  
 
Den ekonomiska styrningen och redovisningen i staten är uppdelad i resultatstyrning och 
finansiell styrning. 
 
 

Figur 1.1, Den ekonomiska styrningen och redovisningen i staten 
 
 Planering  Uppföljning och utvärdering 
    
Resultatstyrning Målformulering  Resultatuppföljning 
    
    
Finansiell styrning Budgetering  Redovisning 
    

(Källa: Bearbetning av Finansdepartementet (2000), sid 22) 
 
 
För att den ekonomiska styrningen ska fungera väl anser regeringen att de olika delarna måste 
fungera tillsammans, de dubbelriktade pilarna visar på behovet av samordning (Paulsson, 
2003). Bilden visar även att den finansiella styrningen inte enbart utgörs av redovisning utan 
även budgetering.  
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Merparten av de statliga myndigheterna bedriver en helt eller delvis anslagsfinansierad 
verksamhet vilket bland annat ger svårigheter att definiera intäkter då anslag inte är att anse 
som en intäkt (Anthony, 1978). Intäkter kan ses som ett resultat av utbyte, vilket uppstår när 
en organisation erhåller finansiella resurser i utbyte mot varor och tjänster. Skattebetalarna 
som kollektiv erbjuds tjänster från statliga myndigheter. Det medför att det inte går att relatera 
det belopp som varje enskild skattbetalare betalar till den service/tjänst denne konsumerar. 
Detta leder till att anslag, vilka bland annat finansieras med hjälp av skattemedel, inte kan 
anses vara intäkter. 
 
Budgetprocessen har kommit att bli en viktig del i arbetet med att fördela resurser till 
myndigheter, men även för att kontrollera resursförbrukningen (Mattsson, 2000). På 
myndighetsnivå skapar budgetprocessen förutsättningar för att få förnyade anslag men ställer 
samtidigt ett krav på att myndigheterna måste rapportera resursförbrukningen. Regeringen ska 
senast fyra månader efter avslutat budgetår redovisa det preliminära budgetutfallet till 
riksdagen (Mattsson, 2000). Rapporteringen av budgetutfallet utgör en väsentlig del i den 
finansiella rapporteringen för de statliga myndigheterna. Tillsammans med det slutgiltiga 
utfallet ska myndigheterna även lämna en årsredovisning till regeringen senast nio månader 
efter budgetårets utgång (Matsson, 2000). 
 
Skapandet av formella normer och föreskrifter för statlig redovisning har bidragit till att föra 
den offentliga sektorn närmare det privata näringslivet vad avser det formella kravet på 
redovisningen. De angivna förordningarna är dock mindre detaljerade än motsvarande 
rekommendationer som Redovisningsrådet ger ut för näringslivet (ESV 2002:11). 
Redovisning i statliga myndigheter regleras främst utefter två förordningar – förordning 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordning (2000:606) om 
myndigheters bokföring. Dessa förordningar kompletteras av lag (1996:1059) om 
statsbudgeten (Paulsson, 2003). I lagen fastställs bland annat att bokföringen ska 
överensstämma med god redovisningssed och ge en rättvisande bild av verksamheten, den 
ekonomiska ställningen och det ekonomiska resultatet samt förvaltningen av statens 
tillgångar. 
 
På uppdrag av regeringen regleras den statliga redovisningen av ekonomistyrningsverket, 
ESV. ESV publicerar inga rekommendationer inom redovisningsområdet men utformar 
däremot föreskrifter och tillhandahåller handledningar för att hjälpa myndigheterna att tolka 
redovisningsreglerna (Falkman & Orrbeck, 2001). De föreskrifter som regeringen beslutar om 
kallas förordningar. Förordningar och föreskrifter är till skillnad från allmänna råd bindande 
regler. Alla statliga myndigheter omfattas av samma redovisningsregler oavsett verksamhet. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Den statliga budgetprocessen utgör en central del i fördelningen av de statliga resurserna och 
uppföljningen av resursförbrukningen. De resurser som finns tillgängliga för att bedriva 
verksamhet inom den offentliga sektorn ska fördelas utifrån ett helhetsperspektiv där det finns 
en balans mellan behovet av verksamheten och kostnaden för att genomföra den. Precis som i 
de flesta andra sektorer är resurserna i den offentliga sektorn begränsade vilket medför att alla 
önskemål inte kan tillgodoses. Verksamheten i statliga myndigheter kännetecknas bland annat 
av att den i allmänhet har en allmännyttig karaktär och i de flesta fall är skattefinansierad 
(Mattsson, 2000).  



Jonsson, M 
 
 

Sida 8(108) 

 
Resursfördelningen ställer krav på politikerna då de tillgängliga resurserna ska fördelas på ett 
för helheten effektivt sätt. Fördelningen innebär bland annat att politikerna behöver ta hänsyn 
till väljarnas behov och önskemål. En av grunderna i teorin kring public choice beskriver att 
politiska beslut i hög utsträckning grundar sig på väljarnas preferenser (Stiglitz, 2000). Det 
kan ses som ett sätt att säkerställa den egna politiska positionen och har beskrivits av bland 
annat Atkinsson & Stiglitz (1980); Dunleavy (1991); Self (1993). I de fall politikerna inte tar 
hänsyn till väljarnas åsikter kan de inte räkna med att bli omvalda. Då det är omöjligt att ta 
hänsyn till samtliga väljare används medianväljaren som utgångspunkt för väljarnas 
preferenser. 
 
Den resursfördelning som budgetprocessen resulterar i utgör för merparten av de statliga 
myndigheterna det uteslutande alternativet för att finansiera den verksamhet vilken de har 
ålagts att genomföra. Undantaget är huvuddelen av de affärsdrivande verkens verksamhet och 
ATP som ligger utanför statsbudgeten (Mattson, 2000).  
 
Budgetprocessen och den budgetdialog som äger rum mellan regeringen (eg. departementen) 
och myndigheterna, kännetecknas bland annat av en förhandling mellan parterna där 
regeringen vill fördela ett minimum av resurser och myndigheterna vill ha så stor andel av 
dessa som möjligt (Mattsson, 2000). Denna process har beskrivits ur ett annat perspektiv av 
Wildavsky (1986) som ha valt att använda sig av väktare och förkämpar för att illustrera den 
resurskamp som pågår. Väktarna (agenterna/myndigheterna) försvarar sin andel av resurserna 
och vill helst utöka den egna andelen medan förkämparna (principalen/regeringen) vill 
säkerställa att de tilldelade resurserna används på ett så, för helheten, effektivt sätt som 
möjligt. Detta leder till att det uppstår en intressekonflikt vilken härstammar från den ena 
partens strävan att förfoga över resurser samtidigt som den andra parten vill kontrollera 
resursförbrukningen. Kampen om resurserna bidrar till att agenterna inte agerar på ett för 
helheten rationellt sätt utan försöker istället maximera värdet för den egna organisationen. 
Konflikten som Wildavsky (1986) beskriver är förenlig med ett av de grundläggande 
antagandena i PAT (Positive Accounting Theory). Företagsledare väljer redovisningssätt så 
att de maximerar sin egen nytta och därför finns det ingen anledning att anta att det skulle 
finnas en homogenitet mellan intresset hos agenten och principalen (Scott, 2003). 
 
Den svenska ramlagstiftningen ger myndighetschefer friheten att formulera detaljerna i den 
finansiella rapporteringen inom myndigheten. I kombination med Wildavskys (1986) 
antagande om budgetmaximerande myndigheter skapas förutsättningar för att myndigheterna 
skulle använda sig av en kreativ redovisning för att få förfoga över så stor andel av de totala 
resurserna som möjligt. En väsentlig del av den ekonomiska rapporteringen inom statliga 
myndigheter utgörs av budgetuppföljning och rapportering av budgetutfall (Mattsson, 2000). 
Den kreativa redovisningen torde därmed inte enbart omfatta avvikelser inom specifika 
redovisningsmetoder utan även avvikelser i budgetering och budgetuppföljning. De enskilda 
myndigheterna har vid den ekonomiska rapporteringen ett informationsövertag gentemot 
regeringen. Informationsövertaget består enligt Matsson (2000) bland annat av att de enbart är 
den enskilda myndigheten som vet hur stora de faktiska kostnaderna egentligen är. Därtill 
menar författaren att myndighetsledningen är medveten om de preferenser som politikerna har 
vilket medför att de budgetförslag som presenteras kommer att utarbetas efter dessa 
preferenser. 
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Tidigare studier, vilka har sammanställts av Lüder & Jones (2003), på uppdrag av 
PriceWaterhouseCoopers, visar att Sverige i ett europeiskt perspektiv är ett av de länder som 
har kommit längst i Europa med att införa regleringar av periodiserad redovisning inom den 
offentliga sektorn. Det gemensamma regelverket, vilket omfattar samtliga statliga 
myndigheter i Sverige, har bidragit till att skapa en harmonisering av redovisningen för 
statliga myndigheter. Det är viktigt att påpeka att denna typ av harmonisering som studien 
syftar på enbart är hänförlig till det legala perspektivet på redovisningen (eg. harmonisering ur 
ett de Jure perspektiv). Redovisningen kan med andra ord ha en hög grad av harmonisering 
trots att användarnas tillämpning skiljer sig markant från de formella kraven på 
redovisningen. En harmonisering kan beskrivas utefter graden av koncentration kring en 
specifik redovisningsmetod (Herrmann & Thomas, 1996). Användarnas tillämpning beskrivs 
ur ett de Facto perspektiv d v s det egentliga utfallet av införandet av en reglering. Den 
utsträckning som en specifik redovisningsprincip används kan enligt användas för att beskriva 
graden av harmonisering. Graden av harmonisering ökar enligt författarna ju fler företag som 
använder samma metod (Herrmann & Thomas, 1995) En harmoniserad redovisning skapar 
även förutsättningar för rättvisa och relevanta jämförelser mellan olika företag och 
organisationer. Om jämförbarheten är låg kan jämförelser ge oriktig information vilket i sin 
tur kan leda till felaktiga beslut (Tagesson, 2003). 
 
För att kunna göra en effektiv och välgrundad fördelning av de ekonomiska resurserna till den 
offentliga sektorn ställs det stora krav på jämförbarheten inom redovisningen. I det fall 
myndigheternas redovisning avviker från normgivarens föreskrifter kommer jämförbarheten 
mellan myndigheterna bli sämre, vilket kan leda till en felaktig resursfördelning. Ett av 
huvudargumenten för en harmoniserad redovisning är att en mer jämförbar redovisning skapar 
förutsättningar för en mer effektiv resursallokering vilket i sin tur bidrar till att minska 
transaktionskostnaderna (Joshi, 1998). Informationen i den offentliga sektorn regleras av 
offentlighetsprincipen. Det skapar möjligheter för den som har intresse att ta del av all 
information som inte är klassad som sekretessbelagd vilket talar för att redovisning borde ske 
efter de föreskrifter som normgivaren anger.  
 
Den senaste tidens debatt i media har emellertid gett indikationer på att statliga myndigheter 
inte alltid följer de föreskrifter normgivaren har angett vad avser den finansiella 
redovisningen. I en debattartikel från Dagens nyheter (2004-02-02) skrivs det bland annat att 
Riksrevisionen har fått i uppdrag av regeringen att granska formerna för representation och 
det sätt vilket representationen har redovisats.  Den uppfattning regeringen har om det 
övergripande syftet med den finansiella rapporteringen verkar inte överensstämma med den 
uppfattning de enskilda myndigheterna har. Med utgångspunkt från Wildavsky (1986) skulle 
detta kunna härledas till den intressekonflikt som uppstår på grund av att myndigheterna vill 
bibehålla/öka sina anslag i kombination med att regeringen vill kontrollera 
resursförbrukningen. Det talar för att ökade budgetanslag är av stor vikt för enskilda 
myndigheter även om ökningen sker på bekostnad av den offentliga sektorns totala 
effektivitet. 
 
En hög grad av jämförbarhet mellan myndigheternas tillämpning av angivna föreskrifter 
skapar förutsättningar för en för helheten effektiv resursfördelning. Samtliga myndigheter ska 
följa samma regelverk men kan tänkas ha olika förutsättningar för att kunna tillämpa 
föreskrifterna på det sätt som normgivaren avser. Exempelvis påverkas organisationer av 
påtryckningar från sin omgivning vilket kan bidra till att skapa förändringar inom 
organisationen genom att individernas sätt att agera skiljer sig åt från en situation till en annan 
(DiMaggio & Powell, 1983).  
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Det finns flera faktorer som tänkbart kan bidra till att det uppstår en skillnad mellan 
myndigheternas tillämpning och normgivarens föreskrifter inom statlig redovisning. Då 
redovisningen kan ha en hög grad av harmonisering, trots att normgivarens föreskrifter inte 
följs (jmf. Herrman & Thomas, 1995), kan skillnaden mellan tillämpning och normgivning 
beskrivas som ett tillämpningsgap. Förekomsten av ett tillämpningsgap bidrar till att skapa 
minskade förutsättningar för en effektiv resursfördelning då fördelningen kan komma att ske 
på felaktiga grunder. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att undersöka graden av harmonisering inom statlig redovisning samt att 
förklara de faktorer som kan bidra till att det uppstår en skillnad mellan normgivning och 
praxis. 
 

1.4 Uppsatsens struktur och innehåll 
 
Varje enskilt kapitel i uppsatsen inleds med en kortfattad överblick om vad som kommer att 
beröras. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning som tar upp det väsentligaste i varje 
enskilt kapitel. 
 
I uppsatsens inledande kapitel beskrivs bakgrunden till den problemställning som finns och 
utifrån denna har ett syfte formulerats. Syftet med arbetet är att undersöka graden av 
harmonisering inom statlig redovisning samt att förklara de faktorer som kan bidra till att det 
uppstår en skillnad mellan normgivning och praxis. För att fördela de statliga resurserna på ett 
för helheten effektivt sätt utgår politikerna bland annat från medianväljarens preferenser. 
Strävan över kontrollen över resurserna och viljan att förfoga över så stor del av dem som 
möjligt bidrar till att det skapas en kamp mellan väktare (agenterna/myndigheterna) och 
förkämpar (principaler/regeringen). Ur denna kamp uppstår en intressekonflikt vilken kan 
bidra till att enskilda myndigheter avviker från normgivarens föreskrifter för att bibehålla/öka 
sin andel av de totala resurserna. I de fall då det finns en skillnad mellan normgivarens 
föreskrifter och den praxis som användarna använder sig av uppstår ett tillämpningsgap. 
Tidigare studier har visat att Sverige är ur ett internationellt perspektiv är långt framme med 
att införa regleringar av den periodiserade redovisningen för den offentliga sektorn. 
Formalisering genom reglering innebär inte automatiskt att Sverige har kommit lång i en de 
Facto harmonisering av statlig redovisning. Graden av de Facto harmonisering beror på 
användarnas sätt att tillämpa, de av normgivaren, angivna föreskrifterna. 
 
I det andra kapitlet behandlas den vetenskapliga metod som har använts och det 
tillvägagångssätt jag har haft när jag har skapat den teoretiska modell som utgör grunden i det 
fortsatta arbetet. Den rikliga tillgången till befintlig teori har varit den främsta förespråkaren 
för att använda en deduktiv ansats för att kunna realisera syftet med uppsatsen. För att få en 
djupare förståelse för de redovisningsansvarigas situation har det genomförts flera explorativa 
intervjuer vilket ger uppsatsen ett induktivt drag, även om det inte har varit det dominerande 
arbetssättet. Huvuddelen av den teoretiska utgångspunkten återfinns i institutionell teori och 
positive accounting theory. De alternativ som har funnits till dessa teorier är bland annat the 
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stewardship theory och transaktionskostnadsteorin. Av olika anledningar, vilka preciseras i 
kapitlet, har jag valt bort dessa alternativ till förmån för de som jag tidigare har beskrivit. 
 
Uppsatsens tredje kapitel omfattar enbart teori. Inledningsvis har jag valt att beskriva 
harmoniseringsprocessen, där en harmonisering kan ske ur två olika perspektiv. Ur det första 
perspektivet är en harmonisering möjlig i de fall då merparten av myndigheterna tillämpar 
normgivarens föreskrifter på likartat sätt Det innebär inte att tillämpningen behöver 
överensstämma med de angivna föreskrifterna. Skillnaden mellan tillämpning och föreskrifter 
skapar ett tillämpningsgap. Det andra perspektivet beskriver en harmonisering där det inte 
finns någon skillnad mellan föreskrifter och tillämpning. Där har en harmonisering ägt rum ur 
både ett de Facto perspektiv och ett de Jure perspektiv.  
För att kunna skapa en anpassad modell kring ett tillämpningsgap mellan användarnas praxis 
och normgivarens föreskrifter inom statlig redovisning har jag valt att använda mig av 
befintliga teorier. De övergripande teoretiska ramarna har jag huvudsakligen hämtat från PAT 
och institutionell teori. Som jag tidigare har beskrivit har jag valt att komplettera dessa två 
teorier med antaganden från public choice och den budgeteringsteori som har utarbetats av 
Wildavsky (1986). Teorin utgår ifrån att ett eventuellt tillämpningsgap uppstår under 
påverkan från olika faktorer. Det kan exempelvis vara externa organisationer som utövar 
påtryckningar gentemot den enskilda myndigheten och framtvingar på så sett en förändring i 
myndighetens agerande. Olika faktorer i myndighetens omgivning som utövar en påverkan på 
myndighetens agerande vilka jag valt att beskriva som externa faktorer i det fortsatta arbetet. 
Det finns även inom organisationen olika faktorer som kan bidra till att skapa en förändring i 
myndighetens agerande vilka jag har valt att benämna som interna faktorer. Exempel på 
interna faktorer är sociala strukturer och maktpositioner men även myndighetens storlek. Det 
teoretiska avsnittet avslutas med (förutom en sammanfattning) en sammanställning i 
tabellform över de olika interna och externa faktorer vilka bidrar till att skapa en skillnad 
mellan normgivning och praxis.  
 
Kapitel fyra behandlar den empiriska metod jag har valt att använda mig av. För att samla in 
primärdata har en survey genomförts med hjälp av en webbenkät. (Utformningen av enkäten 
framgår av bilaga 2) Syftet med surveyen har varit att studera i vilken utsträckning 
användarna tillämpar normgivarens föreskrifter och i vilken utsträckning respondenternas 
attityder påverkar tillämpningen av föreskrifterna. Som ett komplement till surveyen har det 
även genomförts tre explorativa intervjuer med redovisningsansvariga på lokal nivå. Syftet 
med dessa har varit att skapa en djupare förståelse för de eventuella problem som dessa 
upplever inom redovisningsområdet. De intervjuer som har genomförts har bidragit till att få 
en djupare förståelse för användarnas sätt att tillämpa de angivna föreskrifterna vilket senare 
har kommit till användning i analysen och bearbetningen av det insamlade materialet. Som i 
ett led att försöka minska ett bortfall har jag i möjligaste mån försökt att kontakta 
respondenterna via telefon innan de har fått enkäten skickad till sig. Vilka myndigheter som 
har deltagit i undersökning framgår av bilaga ett. I denna bilaga går det även att utläsa om 
utskicket av enkäten har föregåtts av en telefonkontakt. 
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I uppsatsens femte kapitel presenteras analysen av det insamlade datamaterialet. Delar av den 
statistiska analysen presenteras dock inte i kapitlet utan återfinns i bilaga tre och fyra. 
Resultatet från analysen visar att den praxis, avseende normgivarens föreskrifter, är likartad. 
Det ger tecken på att det finns en horisontell harmonisering av redovisningen mellan statliga 
myndigheter. Även den övergripande graden av harmonisering, mellan föreskrifter och 
tillämpning, kan anses vara relativt god. Vidare har ett antal signifikanta samband 
identifierats, vilka beskrivs i kapitlet, mellan tillämpningen av normgivarens föreskrifter och 
de interna och externa faktorerna. Överraskande nog har även respondentens kön och ålder 
visat sig vara av betydelse för om normgivarens föreskrifter tillämpas eller ej. 
 
I uppsatsens sjätte kapitel finns en presentation av de slutsatser som arbetet har resulterat i. 
Kapitlet innehåller även en diskussion kring det faktum att resultaten från 
enkätundersökningen inte i alla avseenden går att relatera till den teoretiska modell som har 
använts. Avslutningsvis innehåller kapitlet även förslag till fortsatt forskning. 
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2 METOD 
 
Kapitlet behandlar det metodval som har gjorts för att kunna gå vidare med uppsatsen. Jag 
har arbetat utifrån en deduktiv ansats där jag har valt att använda mig av befintliga teorier 
för att kunna skapa en teoretisk modell kring harmonisering av statlig redovisning. 
Inledningsvis har en explorativ intervju genomförts med en av revisorerna på Riksrevisionen. 
Intervjun bidrog till att förtydliga det faktum att normgivarens föreskrifter och användarnas 
praxis inte alltid överensstämmer. Det bidrar till att skapa ett induktivt drag i uppsatsen även 
det inte har varit det huvudsakliga tillvägagångssättet. Jag har även valt att beskriva de 
andra alternativ, bland annat the stewardship theory och intressentteorin, som har funnits till 
val av teoretisk utgångspunkt och varför dessa alternativa teorier inte har använts. 
 

2.1 Uppsatsens metod 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka graden av harmonisering inom statlig redovisning och 
att förklara de faktorer som kan bidra till att det uppstår en skillnad mellan normgivning och 
praxis. För att realisera detta syfte har jag skapat en integrerad, teoretisk modell med 
utgångspunkt i befintlig teori. Denna modell har anpassats för att den ska kunna vara 
applicerbar på den verksamhet som bedrivs inom den offentliga sektorn. Min målsättning är 
att empiriskt testa de hypoteser som jag har ställt upp för att på så sätt få bekräftelse på 
relevansen i den teoretiska modellen.  
 
Det finns i huvudsak två olika tillvägagångssätt när ny kunskap ska skapas. Dessa beskrivs av 
Andersen (1998) som deduktion och induktion. Det deduktiva synsättet innebär att 
utgångspunkten finns i befintlig teori men det induktiva arbetet utgår från iakttagelser i 
verkligheten för att skapa en ny teori genom empiriska iakttagelser. 
 
Mitt tillvägagångssätt när jag har arbetat med uppsatsen har inneburit en dominans av det 
deduktiva arbetssättet. Tillgången till befintlig forskning och litteratur har varit god. Det finns 
sedan tidigare ett flertal studier som är gjorda kring harmonisering av redovisningsfrågor, 
exempelvis Herrman & Thomas (1995); Murphy (2000), och även studier kring hur 
institutionella faktorer påverkar organisationer, se bland annat DiMaggio & Powell (1983). 
Inledningsvis har befintliga teorier studerats för att kunna skapa en anpassad teori vilken 
beskriver ett tillämpningsgap inom statlig redovisning och de faktorer som kan tänkas bidra 
till att det uppstå en skillnad mellan normgivning och praxis. De tänkbara faktorerna som jag 
har inkluderat i teorin är förmodligen bara en del av alla de som är möjliga. Dessa faktorer har 
framkommit genom en kombination av litteraturstudier, resultat från en explorativ intervju 
och till viss del som ett resultat av egna antaganden. För att sedermera kunna förankra de 
olika faktorerna och på så sätt skapa den teoretiska grunden för det fortsatta arbetet har olika 
vetenskapliga studier, forskningsresultat samt övrig litteratur använts. 
 
I inledningsskedet av arbetet uppkom möjligheten av att få göra en explorativ intervju 
(diskussion) med Filip Cassel som arbetar som auktoriserad revisor och revisionsråd på 
Riksrevisionen. Under denna diskussion fick jag bekräftat att statliga myndigheter tenderar att 
avvika från normgivarens föreskrifter. Den diskussionen kan ses som ett inledande, induktivt 
drag i arbetets uppstart. Genom den analys som har genomförts av resultatet från 
enkätundersökningen har ytterligare faktorer kunnat adderas till de ursprungliga.  



Jonsson, M 
 
 

Sida 14(108) 

Det har bidragit till att ett induktivt drag har skapats även i arbetets slutskede. En kombination 
av olika forskningsmetoder har visat sig att ofta vara fördelaktig för slutresultatet (Saunders & 
Lewis & Thornhill, 2003). 
 
En anledning till att jag har valt att utgå från en deduktiv metod är att tiden till viss del har 
varit en begränsande faktor. Det induktiva arbetssättet baseras ofta på upprepade 
datainsamlingar vilka genomförs under en längre tidsperiod (Saunders et al., 2003). Ett 
deduktivt arbetssätt skapar enligt författarna ökade förutsättningar att hålla en uppsatt 
tidsplan, vilket jag har sett ett behov av då tiden för arbetets genomförande är mindre än tre 
månader. Tillgången till befintlig teori är en annan faktor som talar för valet av ett deduktivt 
arbetssätt. Redovisning har studerats ur ett antal olika perspektiv exempelvis harmonisering 
(Herrmann & Thomas, 1995), institutionell påverkan (DiMaggio & Powell, 1983) och val av 
redovisningsmetod (Carpenter & Feroz, 2001). Förutom dessa nämnda forskare finns det ett 
flertal andra som har studerat redovisning ur flera olika perspektiv. Den rikliga befintliga 
litteraturen har bidragit till att jag inte har varit tvungen att göra empiriska studier för att 
komma fram till en helt ny teori inom ett outforskat område, vilket ytterligare stärker valet av 
ett deduktivt arbetssätt. 
 
Den teoretiska grunden till arbetet är främst hämtad från PAT (Positive Accounting Theory) 
och institutionell teori. Den institutionella teorin utgår bland annat ifrån antagandet att 
organisationer utvecklar strukturer och seder som anses legitima av andra organisationer i 
dess omgivning (Meyer & Rowan, 1977). Inom organisationer finns det olika sociala ramverk 
som enligt Oliver (1997) består av värderingar, normer och antaganden som tas för givna om 
vad som anses vara ett passade ekonomiskt beteende. Detta har vidareutvecklats av DiMaggio 
et al. (1983) som beskriver olika beteende och handlingar som bidrar till organisatoriska 
förändringar. Statliga myndigheter kan liknas med institutionella inrättningar vilket talar för 
att den institutionella teorin skulle behöva kompletteras med ytterligare en teoretisk 
inriktning, PAT, för att kunna understryka skillnaden i intresse mellan agent och principal. 
PAT har sitt ursprung i agentteorin, men förespråkar istället, enligt Watts & Zimmerman 
(1986), att individernas beteende kan förklaras att de vill maximera värdet för sig själva. 
Teorin försöker förutsäga hur handlingar, som exempelvis val av redovisningsmetod, kommer 
att bemötas av företagsledningen (Scott, 2003). Teorin utgår vidare från att det inte finns 
någon anledning att anta att det finns en homogenitet mellan företagsledningens och ägarnas 
intresse. Organisationer utformas för att skapa förutsättningar för deras överlevnad (Scott, 
2003).  
 
För att kunna skapa en anpassad teoretisk modell kring ett tillämpningsgap inom statlig 
redovisning har jag valt att ta hänsyn till ytterligare två teoretiska inriktningar. Den första 
beskrivs huvudsakligen av Wildavsky (1986). Författaren har valt att illustrera teorin utifrån 
väktare (agenter/myndigheter) och förkämpar (principal/regeringen). Väktarna försöker att 
tillse att den egna organisationen får så stor andel av de totala resurserna som möjligt medan 
förkämparna försöker kontrollera väktarna så att resursfördelningen sker på ett så för helheten 
effektivt sätt som möjligt. Det skapar enligt Wildavsky (1986) en intressekonflikt vilken 
påverkar effektiviteten i resursanvändningen. Den andra teoretiska inriktningen som har 
använts som ett komplement är public choice. Denna teori har använts av bland annat Stiglitz 
(2000) för att beskriva hur väljarnas preferenser påverkar politiska beslut. Det ger en 
återkoppling till resursfördelningen som beskrivs av Wildavsky (1986). De politiskt tillsatta 
medlemmarna i riksdag och regering kan inte fördela de tillgängliga resurserna på ett sätt 
vilket i hög utsträckning avviker från väljarnas preferenser. En resursfördelning som inte 
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harmoniserar med väljarnas intressen påverkar de politiska representanternas möjlighet att bli 
omvalda. 
 
För att kunna konstruera en anpassad teoretisk modell kring de faktorer som bidrar till att 
skapa ett tillämpningsgap mellan normgivarens intentioner och praxis började jag med att sätt 
mig in i den befintliga litteraturen. Jag har utgått från den studie som har sammanställts av 
Lüder & Jones (2003) som heter Reforming govermental accounting and budgeting in 
Europe. Studien visar att Sverige är långt framme med att formalisera den offentliga 
redovisningen, sett ur ett europeiskt perspektiv. Denna studie har skapat förutsättningar för att 
gå vidare med ytterligare litteratursökningar. I samband med detta har jag särskilt 
uppmärksammat ytterligare en studie som har gjorts av Carpenter & Feroz (2001) som heter 
Institutional theory and accounting rule choice: an analysis of four US state governments’ 
decisions to adopt generally accepted accounting principles. Denna studie visar på flera 
institutionella faktorer som påverkar olika federala myndigheters val av redovisningsmetoder. 
Från denna studie skapades sedan tankar kring att dela upp de påverkande faktorerna i två 
kategorier, interna och externa.  
 
Det hade varit möjligt för mig att använda mig av ett rent agentteoretiskt synsätt för att 
förklara de faktorer som bidrar till att det kan uppstå ett tillämpningsgap inom den statliga 
redovisningen. Men denna teori har fått stå tillbaka till förmån för PAT som kan ses som en 
vidareutveckling av agentteorin men vilken anser sig förklara valet av redovisningsprinciper 
utifrån faktorer som bidrar till att påverka individernas agerande (Scott, 2003). PAT har sitt 
ursprung i agentteorin vilket medför att de grundläggande antagandena i agentteorin kommer 
att kunna användas. Då PAT i högre grad är anpassad för att förklara valet av 
redovisningsprinciper talar det för att den skulle vara bättre lämpad för att beskriva statliga 
myndigheters tillämpning av normgivarens föreskrifter. Skillnader mellan tillämpning och 
föreskrifter kan beskrivas utifrån de val av redovisningsmetoder som de 
redovisningsansvariga gör. Det talar för att PAT skulle vara mer lämpat än agentteorin för att 
beskriva ett tillämpningsgap inom statlig redovisning.  
 
Ytterligare ett alternativ som har funnits i valet till teoretisk utgångspunkt är the Stewardship 
Theory vilken bland annat beskrivs av Davis, Schoorman & Donaldson (1997). Författarna 
argumenterar för att stewardens (agentens) intresse sammanfaller med ägarens (principalens). 
Stewarden maximerar sin egen välfärd genom att arbeta för kollektiva mål. Författarna utgår 
från att stewarden tillhör företagets övergripande ledning vilket gör det svårt att applicera 
teorin på enskilda statliga myndigheter. En enskild myndighet kan liknas med ett dotterbolag 
vilket är underställt koncernledningen (regering och riksdag). Myndighetsledningen kan 
komma att försöka maximera välfärden för den egna myndigheten även om det sker på 
bekostnad av den totala effektiviteten i den statliga förvaltningen (Wildavsky, 1986). Därmed 
arbetar myndighetsledningen inte för koncernens (statens) bästa utan agerar i egenintresse. 
Detta agerande talar för att det inte skulle finnas ett utpräglat kollektivistiskt beteende hos de 
enskilda myndigheterna. Det får till följd att the stewardship theory inte kan ses som det 
främsta alternativet för att beskriva ett tillämpningsgap inom statlig redovisning. Hade 
intresset hos regeringen och de enskilda myndigheterna sammanfallit hade det troligtvis inte 
funnits något behov av en revision då det aldrig hade uppstått en skillnad mellan tillämpning 
och föreskrifter. Verkligheten ger emellertid en annan bild då det för år 2003 lämnades 
invändningar i revisionsberättelsen för 17 statliga myndigheter (Källa: Riksrevisionen, 
pressmeddelande 2004-03-26). Det stärker ytterligare antagandet att intresset hos enskilda 
myndigheter och regeringen inte alltid sammanfaller vilket ytterligare talar för att the 
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stewardship theory inte utgör det bästa alternativet för att beskriva ett tillämpningsgap inom 
statlig redovisning. 
 
Ett annat alternativ som har funnits till teoretisk utgångspunkt är intressentmodellen. Denna 
teori skulle kunna användas för att förklara ett harmoniseringsgap inom statlig redovisning 
utifrån de intressenter som finns till redovisningsinformationen. Ett av problemen med denna 
utgångspunkt är svårigheten att med klarhet definiera intressenterna till den statliga 
redovisningsinformationen. Den övergripande intressenten är regeringen men förutom denna 
instans är det svårt att identifiera ytterligare intressenter. Detta stärks även av en tidigare 
undersökning som har gjorts av Paulsson (2003) då de statliga myndigheterna själva har svårt 
att precisera ytterligare intressenter till den statliga redovisningsinformationen. De indirekta 
intressenterna exempelvis väljarna skulle kunna utgöra en grupp som tänkbart skulle kunna 
intressera sig för statlig redovisningsinformation. Denna information skulle kunna utgöra 
grunden för hur individen väljer att rösta i de allmänna valen. Men som Stiglitz (2000) skriver 
påverkas väljarna av fler faktorer, exempelvis skattenivå, vilka ofta är av större betydelse för 
hur individen väljer att disponera sin rösträtt. Svårigheten med att definiera direkta 
intressenter har bidragit till att jag inte har valt att använda mig av intressentteorin för att 
beskriva olika faktorer som kan skapa ett tillämpningsgap inom statlig redovisning. 
 

2.2 Sammanfattning 
 
Tillgången till befintlig teori har varit god vilket har bidragit till att i huvudsak ett deduktivt 
arbetssätt har använts. Den befintliga litteraturen har fått utgöra grunden i den anpassade 
teoretiska modell vilken har använts för att beskriva ett tillämpningsgap inom statlig 
redovisning. Den anpassade teorin belyser de faktorer vilka kan tänkas bidra till att ett 
tillämpningsgap uppstår under påverkan av resursfördelning och väljarnas preferenser. I 
arbetets inledningsskede uppstod möjligheten att genomföra en explorativ intervju med ett att 
revisionsråden (auktoriserad revisor) vid Riksrevisionen. Denna explorativa intervju bidrog 
till att styrka det faktum att det finns en skillnad mellan normgivning och den praxis 
användarna tillämpar. Den explorativa intervjun har bidragit till att skapa ett induktivt drag i 
uppsatsen, även om det inte har varit det huvudsakliga arbetssättet. Under analysen av 
datamaterialet från enkätundersökningen har ytterligare faktorer framkommit. Det medför att 
det har funnits ett induktivt drag även i arbetets slutskede.  
 
Jag har valt att använda mig av en kombination av institutionell teori och Positive Accounting 
Theory, PAT, för att skapa en teoretisk utgångspunkt. De alternativ som har funnits till detta 
val är främst det rena agentteoretiska perspektivet och the stewardship theory. Jag har även 
sett en tänkbar möjlighet att använda mig av intressentmodellen men främst svårigheter med 
att identifiera direkta intressenter till statlig redovisningsinformation har bidragit till att jag 
har valt att inte använda mig av detta alternativ. 
 



Jonsson, M 
 
 

Sida 17(108) 

3 TEORI 
 
En skillnad mellan normgivarens intentioner och användarnas praxis i tillämpningen av 
redovisningsföreskrifterna medför att det skapas ett tillämpningsgap. Harmonisering kan ske 
mellan enskilda myndigheters redovisning trots att det finns en skillnad gentemot 
normgivarens föreskrifter. Det finns flera faktorer som kan bidra till att det uppstår en 
skillnad mellan föreskrifter och tillämpning. Skillnaden, tillämpningsgapet, påverkas av såväl 
interna som externa faktorer, men även av medianväljarens preferenser och kampen om de 
tillgängliga resurserna. Avslutningsvis innehåller kapitlet en sammanfattning som beskriver 
huvuddragen i teorin. 

3.1 Harmoniseringsprocessen 
 
Harmonisering kan ses som en process vilken syftar till att minska variationerna i de 
redovisningsmetoder som används (Murphy, 2000). Enbart en harmonisering genom lagar och 
föreskrifter (de Jure harmonisering) innebär inte automatiskt att det kommer att skapas en de 
Facto harmonisering (Van der Taas, 1988). Harmonisering utgörs inte enbart av hur specifika 
rekommendationer tillämpas utan även av graden av koncentration i användningen av dessa 
(Herrmann & Thomas, 1996). De innebär att en harmonisering kan uppstå, horisontell 
harmonisering, i de fall då samtliga myndigheter myndigheterna redovisar efter samma 
metoder även om sättet de redovisar på skiljer sig från normgivarens föreskrifter. Trots att 
normgivarens föreskrifter inte tillämpas kan graden av harmonisering vara hög. Den skillnad 
som uppstår mellan normgivning och praxis kan beskrivas som ett tillämpningsgap. 
 
 

Figur 3.1, harmonisering av redovisning mellan myndigheter 
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Skillnaden mellan praxis och normgivning kan uppstå av olika anledningar. Utifrån PAT 
(Positive Accounting Theory) finns det ingen anledning att förutsätta att det skulle finnas en 
homogenitet mellan agentens (de enskilda myndigheterna) och principalens (regeringens) 
intressen (Scott, 2003). Det uppstår en intressekonflikt vilken medför att principalen försöker 
styra sina agenter bland annat genom att kontrollera hur de tilldelade ekonomiska resurserna 
används. Intressekonflikten kan bidra till att användarna väljer att tillämpa normgivarens 
föreskrifter på ett sätt som denne inte hade avsett. Företrädare för statliga myndigheter 
tenderar att i första hand se till den egna organisationens bästa på bekostnad av samhällets 
totala nytta (Mattsson, 2000). 
 
Syftet med en införa nya föreskrifter borde vara att dessa vinner genomslagskraft d v s att det 
inte finns någon skillnad om föreskrifter ses ur ett de Jure perspektiv eller ett de Facto 
perspektiv. Det kan uppstå stora skillnader mellan formella strukturer och praxis i 
organisationen, då formella strukturer sällan påverkar hur uppgifter utförs (Meyer & Rowan, 
1991). Normgivarens intentioner och avsikter har då inte fått genomslag i praktiken då det 
uppstår en skillnad mellan den praxis som användarna redovisar efter. Det faktum att det finns 
möjlighet att påverka finansiell rapportering minskar objektiviteten och trovärdigheten i den 
lämnade informationen (Carruthers, 1995). Författaren anser att det är nödvändigt att 
avvikelser sker ”bakom stängda dörrar” för att dessa ska vara effektiva. Avvikelser kan inte 
ske öppet då det skulle påverka intressenternas inställning gentemot organisationen vilket kan 
medföra att företaget kan komma att lida ekonomisk skada exempelvis genom att priset på 
aktien sjunker (Carruthers, 1995). 
 
Ett sätt att kontrollera agenterna är att ställa krav på den finansiella rapporteringen bland 
annat genom att reglera redovisningens genomförande. Syftet med redovisningen är att förse 
intressenter med information för att skapa underlag för beslut men även för att fördela 
företagets resultat (Collin & Tagesson & Andersson & Cato & Hansson, 2003). Syftet med 
den statliga ekonomiska redovisningen är i huvudsak att utgöra ett underlag för regeringen i 
arbetet med att fullgöra sin skyldighet gentemot riksdagen att säkerställa en god finansiell 
kontroll och kontrollera efterlevnaden av angivna föreskrifter (Regeringskansliets kontroll och 
styrning av statlig verksamhet, 2002). Den resursfördelning som sker mellan statliga 
myndigheter kan liknas med en indirekt resultatfördelning. 
 
 

Figur 3.2, Indirekt resultatfördelning i den offentliga sektorn 
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Myndigheternas slutgiltiga budgetutfall (resultat) redovisas till Riksdagen senast nio månader 
efter budgetårets utgång (Matsson, 2000). Riksrevisionens årliga revision av myndigheterna 
är en av de kontrollfunktioner som Riksdagen använder sig av för att säkerställa 
tillförlitligheten i de rapporter som myndigheterna har lämnat. Den enskilda myndighetens 
resultat påverkar den framtida resursfördelningen bland annat genom att ett dåligt resultat 
(överskridning av budget) ger färre resurser att fördela till framtida behov. Under 
budgetdialogen fastställs den framtida resursfördelningen vilken indirekt kan ses som en 
fördelning av tidigare års resultat. 
 
För att den framtida resursfördelningen ska kunna ske på ett för helheten optimalt sätt behöver 
jämförbarheten mellan myndigheternas redovisning vara hög. En låg grad av jämförbarhet 
kan ge oriktig information vilket i sin tur kan leda till felaktiga beslut (Tagesson, 2003). Det 
talar för att det skulle finnas ett behov av dels en horisontell harmonisering men även för att 
skillnaden mellan normgivarens föreskrifter och användarnas tillämpning ska vara så liten 
som möjligt. En hög grad av överensstämmelse skapar förutsättningar för en god jämförbarhet 
och därmed en effektiv resursfördelning. 
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3.2 Tillämpningsgap inom statlig redovisning 
 
Sättet utifrån vilket användarna väljer att tillämpa normgivarens föreskrifter påverkas av såväl 
interna som externa faktorer, men även av den givna resursram som finns inom den offentliga 
sektorn. Beroende på bland annat användarnas attityd kan de interna och externa faktorerna 
verka både för att minska och att öka skillnaden mellan de angivna föreskrifterna och den 
praxis som användarna tillämpar.  
 
 

Figur 3.3, tillämpningsgap inom statlig redovisning 
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Den enskilda myndighetens andel av de tillgängliga resurserna utgör grunden för hur de 
interna och externa faktorerna kommer att påverka graden av harmonisering. Varje myndighet 
vill ha så stor andel som möjligt av de tillgängliga resurserna. Detta har beskrivits av 
Wildavsky (1986) som en kamp mellan förkämpar och väktare. Förkämparna 
(agenterna/myndigheterna) vill tillse att de behåller och företrädesvis ökar sin resursandel. 
Väktarnas (principalen/regeringen) uppgift är att skapa en jämn resursfördelning inom hela 
den offentliga sektorn och vid behov minska förkämparnas tillgängliga resurser. Detta leder 
enligt författaren till att det uppstår en intressekonflikt. 
 
De statliga myndigheterna kan genom sin struktur och sammansättning liknas vid institutioner 
och detta påverkar bland annat myndighetsledningens val av redovisningsmetod. Enligt 
DiMaggio & Powell (1983) kan institutionell påverkan delas in efter tre faktorer: (1) Imitation 
av framgångsrika koncept; (2) Påtryckningar, från externa organisationer vilka organisationen 
står i beroendeställning till; och (3) Normativt, genom professionella gruppers strävan att 
definiera villkoren för sin arbetssituation. Även Carpenter & Feroz (2001) anser att de 
institutionella faktorerna påverkar organisationen och kan användas för att förstå valet av 
redovisningsmetod inom den offentliga sektorn. 
 
Uppdelningen i interna och externa faktorer härstammar bland annat från att organisationer 
påverkas av påtryckningar från sin omgivning vilket kan bidra till att skapa förändringar inom 
organisationen (DiMaggio & Powell, 1983). Om omgivningen bidrar till att skapa 
förändringar i organisationen kan även organisationen i sig självt bidra till att skapa 
förändringar. De påtryckningar som kommer från omgivningen definieras som externa 
faktorer och de faktorer som organisationen bidrar till beskrivs som interna faktorer. 
 
De interna faktorerna utgörs exempelvis av den tradition och kultur som inryms inom den 
enskilda organisationen men även av betydelsen av de maktpositioner som finns inom 
organisationen. Individernas beteende påverkas av den institutionella omgivning som finns 
runt omkring dem.  
 
Influenser från den omgivning som omger de statliga myndigheterna bidrar till att påverka 
graden av tillämpningsdifferens. Influenserna utgörs av externa faktorer och beskrivs av 
Parson (2000) som en viktig komponent för att förstå de processer som påverkar politiska 
organisationer. Den enskilda myndigheten kan genom sitt agerande till viss del påverka dessa 
faktorer. Utsträckningen i vilken en enskild faktor påverkar en specifik myndighet kan delvis 
bero på myndighetsledningens agerande. Exempelvis kan en debatt i massmedia tala för eller 
emot myndigheten där myndighetsledningens bemötande är avgörande för om debatten 
uppfattas som positiv eller negativ. 
 
Utfallet av normgivningen är den praxis som uppstår efter påverkan från interna och externa 
faktorer. Först efter att användarnas tillämpning av aktuella föreskrifter och 
redovisningsmetoder har studerats, går det att konstatera graden av harmonisering. Utifrån 
kampen om de tillgängliga resurserna, med hänsyn till medianväljarens preferenser, beskriver 
det fortsatta teoriavsnittet hur de interna och externa faktorerna bidrar till att påverka utfallet 
av normgivarens intentioner. 
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3.2.1 Externa faktorer 
 
3.2.1.1 Sanktioner 
 
Förekomsten av effektiva sanktioner skapar incitament för användarna att redovisa efter de 
föreskrifter som normgivaren har beslutat om. Effektiva sanktioner bidrar till att minska 
skillnaden mellan de angivna föreskrifterna och den praxis som används. Sanktionerna kan ha 
en avskräckande effekt hos användarna vilket bidrar till att de följer de angivna föreskrifterna 
men sanktioner kan också skapa en motsatt effekt (Ayres & Braithwaite, 1992). 
 
Behovet och förekomsten av sanktioner talar för att det inte finns en homogenitet mellan 
myndighetsledningens och regeringens intressen. Sanktioner kan ses som ett sätt för 
regeringen att kontrollera att myndigheterna följer de regler som har angetts. Sanktioner kan 
även vara ett sätt för ägaren (regeringen) att ge signaler till omgivningen (väljarna) att en 
felaktig resursanvändning inte är önskvärd. Kärnan i redovisningen utgörs av ett 
ansvarsförhållande och det måste finnas sanktioner i de fall då ansvaret inte uppfylls 
(Falkman, 1997). 
 
Utformningen av sanktioner förefaller ha en viss betydelse då de kan bidra till att användarna 
väljer att kringgå reglerna. Stränga sanktioner leder, precis som avsaknaden av sanktioner, till 
att användarna kringgår reglerna (Ayres et al., 1992). Användarnas uppfattning om 
sanktionerna kan vara av betydelse  för om de kan anses vara effektiva eller inte. Samtidigt 
som sanktionerna ska bidra till att givna regler följs ska de inte utformas på ett sätt som 
medför att de laglydiga bestraffas, utan de ska få den service som krävs för att upprätthålla ett 
fungerande sanktionssystem (Korsell & Nilsson, 2003).  
 
Genom att skapa tydliga sanktioner som är kopplade till överträdelse av angivna föreskrifter 
kan normgivaren utöva påtryckningar gentemot myndighetsledningen. Påtryckningarna bidrar 
till att minska ett eventuellt tillämpningsgap och därmed blir avvikelserna från normgivarens 
föreskrifter blir mindre. Sanktioner kan ses som formella påtryckningar vilka utförs av en 
extern organisation. Formella påtryckningar beskrivs av DiMaggio et al. (1983) som en av de 
faktorer som bidrar till att skapa organisatorisk förändring. Förändringen kan exempelvis 
utgöras av beslutet att följa angivna föreskrifter. Förändringen behöver inte vara omfattande 
men ändå tillräcklig för att påverka organisationen (DiMaggio et al., 1983).  
 
Om de sanktioner som finns är effektiva kommer merparten av de statliga myndigheterna att 
följa de angivna reglerna. Ägaren tillhandahåller information och service bland annat för att 
utforma finansiell rapportering i form av årsredovisningar. Granskning och övervakning sker 
med hjälp av Riksrevisionen som årligen genomför revision av myndigheterna. Det finns ett 
intresse hos ägaren (regeringen) att tillse att de angivna föreskrifterna följs då det är 
regeringen som tillhandahåller de ekonomiska resurserna för verksamhetens genomförande. 
Den tilldelade ekonomiska ramen ska användas på det sätt som regeringer avser. Ett sätt att 
påverka att detta sker är att införa sanktioner.  
 
Uppfattar användarna sanktionerna som effektiva kommer de att vara beredda att följa 
normgivarens föreskrifter. I annat fall kan de vara beredda att avvika från föreskrifterna på 
bekostnad av de tillhandahållna resurserna. Statliga organisationer undviker ofta märkbara 
misstag oavsett vilka resurser som krävs för att osynliggöra dem (Atkinsson & Stiglitz, 1980).  
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Uppfattar användarna inte sanktionerna som effektiva kan de vara beredda att kringgå 
reglerna för att få tillgång till så stor andel av de totala resurserna som möjligt. Statliga 
myndigheter tenderar ofta att överbudgetera den egna verksamheten för att på så sätt skapa ett 
existensberättigande för den egna organisationen (Wildavsky, 1986). Överbudgetering kan ses 
som ett exempel på överträdelse av angivna föreskrifter. Det kan vara ett tecken på att 
användarna inte uppfattar sanktionerna som effektiva då de är beredda att kringgå angivna 
föreskrifter för att främja den egna verksamheten.  
 
 
H1: Upplever de redovisningsansvariga att det finns sanktioner som är kopplade till felaktig 
redovisning är de mindre benägna att avvika från normgivarens föreskrifter än om de inte 
upplever att det finns sanktioner som är kopplade till felaktig redovisning. 
 
 
En anmärkning i revisionsberättelsen kan ses som en form av sanktion beroende på 
användarnas inställning. För börsnoterade företag kan en anmärkning i revisionsberättelsen 
vara förödande då aktiekursen riskerar att falla. Statliga myndigheter agerar ofta i en miljö 
med begränsad konkurrens och har i allmänhet inte några vinstmotiv (Stiglitz, 2000). 
Författaren menar att detta bidrar till att effektiviteten i verksamheten inte alltid maximeras. 
Detta talar för att en anmärkning i revisionsberättelsen skulle vara mindre allvarlig för en 
statlig myndighet än för ett börsnoterat företag. 
 
Det finns bara en tillgänglig instans, Riksrevisionen, som utövar revisionsverksamhet i 
statliga myndigheter. De statliga myndigheterna kan därför komma att presentera sin 
redovisningsinformation på ett sätt som de antar att Riksrevisionen finner önskvärt. Tidigare 
studier som har gjorts av Collin et al. (2004) visar att de revisionsbolag som kommunala 
bolag använder sig av tenderar att påverka organisationens redovisning. Revisorns uppgift är 
att granska verksamheten och rapportera sina iakttagelser till ägaren, regeringen. I de fall där 
det har skett allvarliga avvikelser från de angivna föreskrifterna eller då resursförbrukningen 
har skett på ett mindre lämpligt sätt finns det fog för en anmärkning i revisionsberättelsen. Det 
är sedan ägarens uppgift att agera på ett sätt som denne finner lämpligt för att tillrättalägga 
felaktigheterna.  
 
För att få tillgång till förnyade resursanslag kan myndighetsledningens syn på en anmärkning 
i revisionsberättelsen vara avgörande för hur de angivna föreskrifterna tillämpas. Enligt 
Wildavsky (1986) är myndighetschefer benägna att kringgå regler för att få möjlighet att 
förfoga över så stor andel av de tillgängliga resurserna som möjligt. Det är tänkbart att den 
finansiella rapporteringen i statliga myndigheter kommer att ske på ett sätt som premierar 
tillförseln av framtida resurser vilket medför att myndighetscheferna inte aktivt agerar för att 
undvika en anmärkning i revisionsberättelsen.  
 
Myndighetsledningens syn på en anmärkning i revisionsberättelsen avgör i vilken grad de 
kommer att agera för att tillse att normgivarens föreskrifter följs. Finns det inga märkbara 
konsekvenser vid ett felaktigt agerande finns det en risk att avvikelserna från föreskrifterna 
blir större. Då den offentliga sektorn till största del producerar varor och tjänster för att 
samhällets behov ska tillgodoses är det svårt att bestraffa ett felaktigt beteende med 
exempelvis minskade anslag. Detta drabbar inte den enskilda myndigheten utan tredje man, 
de röstberättigade väljarna och övriga innevånare i landet. Statens möjlighet till att skapa 
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märkbara konsekvenser blir därför små då de förtroendevalda representanterna är mer eller 
mindre tvingade att ta hänsyn till medianväljarens preferenser (Stiglitz, 2000).  
 
 
H2: Uppfattar de redovisningsansvariga att en anmärkning i revisionsberättelsen är allvarlig 
kommer de i mindre utsträckning att avvika från normgivarens föreskrifter än om de 
uppfattar att en anmärkning i revisionsberättelsen är av ringa betydelse. 
 
 
3.2.1.2 Massmedia 
 
Massmedias påverkar det sätt som statliga myndigheter väljer att redovisa sin ekonomiska 
information på. Påtryckningar från media påverkar organisationen och den policy som inryms 
inom organisationen (Powell, 1991). En granskning av massmedia skapar incitament för 
användarna att följa normgivarens föreskrifter. En kontinuerlig granskning bidrar till att de 
enskilda myndigheterna i mindre utsträckning är benägna att avvika från de angivna 
föreskrifterna. Risken finns emellertid, enligt Atkinsson et al. (1980), att användarna kommer 
att agera för att osynliggöra de misstag som begås. Detta kan medföra att den rapporterade 
resursanvändningen inte överensstämmer med som faktiskt har genomförts. 
 
Massmedias granskning kan även ses som ett sätt att förmedla till de röstberättigade väljarna 
hur statens resurser används. Då väljarna kan antas att ha olika preferenser, vad gäller 
resursanvändningen, kan det vara av betydelse för de enskilda myndigheterna att framstå i 
god dager för att garantera förnyade framtida resurser. Väljarnas preferenser beskrivs av 
Stiglitz (2000) och författaren beskriver även svårigheterna med resursfördelningen. För att 
illustrera detta använder författaren teorin kring medianväljaren. Medianväljaren är den 
väljare vars preferenser är de mellersta av alla individer. Även om denne inte alltid samtycker 
till resursfördelningen i sin helhet kommer denne i stort sätt att vara tillfredsställd. Framstår 
den gjorda resursfördelningen som orimlig finns det en risk att väljarna avstår från att ge de 
förtroendevalda representanterna i riksdag och regering fortsatt förtroende. Detta påverkar 
även de enskilda myndigheterna då deras resursanslag kan komma att förändras. En 
granskning av media kan därmed fungera som ett incitament för de enskilda myndigheterna 
att följa de angivna föreskrifterna.  
 
Omvänt kan även enskilda myndigheter använda massmedia för att påverka väljarna och de 
förtroendevalda representanterna i riksdag och regering. Förutom den information som ryms 
inom ramen för offentlighetsprincipen kan myndigheterna medvetet ”läcka” ytterligare 
information till media. Läckor får ofta informationen att verka viktigare och mer betydelsefull 
än vad den i själva verket är (Davenport, 1997). Genom att läcka information kan 
myndigheten till viss del styra medias intresse. Den information som läcks ut kan bidra till att 
påverka myndighetens framtida resurstillförsel. Det kan bidra till att medias fokus flyttas från 
myndighetens tillämpning av redovisningsföreskrifter till den informationen som har läckt ut. 
De redovisningsansvariga inom myndigheten får därmed större utrymme att avvika från 
normgivarens föreskrifter genom att fokus för medias granskning har förändrats. 
Myndighetsledningen kan även använda media för att visa på behovet av utökade resurser. 
Media blir då ett medel för att uppnå en ökad resurstilldelning. 
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Den statliga organisationsstrukturen beskrivs i allmänhet som byråkratisk (Stiglitz, 2000). 
Den karaktäriseras enligt författaren av flera underordnade chefer och ett flertal hierarkiska 
nivåer där rapportering sker till överordnad. Beroende på myndighetsledningens inställning 
till massmedia kan skillnaden mellan normgivning och tillämpning komma att variera. 
Myndighetsledningens inställning kan påverka och styra hur de redovisningsansvariga agerar. 
I de fall då myndighetsledningen ser ett värde, med hänsyn till framtida resurstilldelning, i en 
korrekt rapportering kommer de, bland annat genom utbildning och kontroll, att tillse att de 
budgetansvariga inom organisationen rapporterar på ett sätt som inte avviker från 
normgivarens föreskrifter.  
 
 
H3: Upplever de redovisningsansvariga att medias granskning påverkar på myndighetens 
redovisning kommer de i mindre utsträckning att avvika från normgivarens föreskrifter än om 
de upplever att medias granskning är av ringa betydelse. 
 
 
3.2.1.3 Reglernas utformning 
 
En klar och tydlig utformning av regler och föreskrifter minskar risken att det uppstår en 
skillnad mellan normgivarens föreskrifter och den praxis som tillämpas. Enligt Korsell & 
Nilsson (2003) ska regler vara tydliga för att användaren ska förstå innebörden av dem. 
Vidare ska de utformas utefter minsta möjliga komplexitet då det annars krävs stora 
kunskapsmässiga krav på användarna. Det kan jämföras med redovisningens relevanskrav 
vilket bland annat innebär att den redovisningsinformation som lämnas ska vara begriplig. I 
vissa fall kan det dock vara svårt att klassa redovisningsinformationen som begriplig eller 
obegripligt, då mottagarens kunskaper är avgörande för hur informationen uppfattas (Smith, 
2000). 
 
De verksamheter som bedrivs inom den offentliga sektorn är av varierande karaktär. Ett av de 
gemensamma dragen är att det produceras tjänster vars resultat är svåra att mäta med 
kvantitativa mått (Stiglitz, 2000). Ett sätt att mäta resultatet är enligt Mattson (2000) att följa 
upp resursanvändningen genom budgetering och rapportering av förbrukade resurser. 
Fördelningen av de statliga resurserna ställer krav på att det sker en uppföljning av 
förbrukningen av de samma. 
 
Regleringen av redovisningen genom tydliga föreskrifter ger även signaler till omgivningen 
att det är av betydelse att resursförbrukningen sker på avsett sätt. För att de förtroendevalda 
representanterna i riksdag och regering ska kunna åtnjuta ett fortsatt förtroende behöver de 
förmedla till väljarna att verksamheten i den offentliga sektorn bedrivs med största möjliga 
effektivitet. Avsaknad av regler skulle ge myndigheterna frihet att agera självständigt, vilket 
kan påverka väljarnas sympatier då den totala effektiviteten i den offentliga sektorn kan 
tänkas bli lidande. Väljarna kan uppleva att resursfördelningen blir snedvriden, vilket kan 
bidra till att de inte vill ge representanterna i riksdag och regering fortsatt förtroende (Stiglitz, 
2000). 
 
Målsättningen med den reglering som berör den offentliga sektorn i Sverige är, enligt 
Grimlund & Gustafsson & Zanderin (1997) att reglerna ska vara generella, enkla och 
tillämpbara inom flera områden. Enkla regler underlättar för användarna att tillämpa dem men 
är de för generella i sin karaktär ökar möjligheten att kringgå dem eller tillämpa dem på ett 
sätt som normgivaren inte har avsett. Regler syftar enligt Vining & Weimer (1999) till att 
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skapa förutsättningar för principalen (regeringen) att övervaka agenterna 
(myndighetscheferna).  
 
Genom att ge myndighetsledningen en möjlighet att från ett större ramverk välja olika 
redovisningsprinciper skapas förutsättningar för myndighetsledningen att hantera oväntade 
situationer. Detta öppnar emellertid upp för att myndighetsledningen agerar i egenintresse då 
de inte kan antas ha samma intresse som regeringen (Scott, 2003). En variant av detta 
agerande kan härstamma ifrån att väktarna (agenterna/myndighetscheferna) i första hand vill 
säkerställa den egna organisationens behov och existens (Wildavsky, 1986). 
 
Myndighetsledningens inställning till de aktuella föreskrifterna präglar det sätt som dessa 
kommer att tillämpas på. Uppfattar ledningen reglerna som enkla och tydliga minskar deras 
benägenhet att tillse att användarna får adekvat utbildning. Vidare kan myndighetsledningen 
göra ett medvetet val att inte utbilda organisationens medlemmar för att försämra 
möjligheterna för principalen (regeringen) att utöva kontroll över verksamheten. Agenten och 
principalen kan antas ha olika intressen vilket leder till att de väljer olika sätt att agera (Scott, 
2003).  
 
Utbildning är ett sätt att implementera och integrera formella regler med bland annat den 
kultur och de värderingar som finns inom organisationen (Cavalluzzo & Ittner, 2004). 
Utrymmet för felaktig rapportering ökar vid bristande utbildning och det finns en risk att 
avvikelserna från föreskrifterna blir stora. Detta bidrar till att den redovisade 
resultatanvändningen blir felaktig vilket kan skapa stora felutslag då statliga myndigheter i 
flera fall har stora personalramar. Lärande inom organisationer kan även ses ur ett socialt 
perspektiv då individer vidarebefordrar kunskap mellan varandra (Robbins, 2003). Avsaknad 
av formell utbildning kan bidra till att individerna överför kunskap till varandra som har 
förvanskats med tidens gång vilket kan bidra till att normgivarens föreskrifter inte följs. 
 
Avsaknad av formell utbildning inom organisationen kan även hänföras till att 
myndighetsledningen vill få tillgång till så stor andel av de statliga resurserna som möjligt. Ett 
alternativ för att säkerställa framtida resurser kan vara att inte korrigera de budgetansvariga 
chefer så länge som deras felaktiga ekonomiska rapportering bidrar till att öka de framtida 
resurserna. 
 
 
H4: Upplever de redovisningsansvariga att den utbildning de har erhållit för att kunna 
tillämpa normgivarens föreskrifter är tillräcklig kommer de i mindre utsträckning avvika från 
föreskrifterna än i de fall då de anser sig ha bristande utbildning. 
 
 
3.2.1.4 Det formella syftet med verksamheten 
 
Det övergripande syftet med myndighetens verksamhet kan påverka det sätt vilket 
normgivarens föreskrifter tillämpas på. Den övergripande målsättning som regeringen har 
med myndighetens verksamhet präglar inriktningen för myndigheten. Detta hindrar däremot 
inte att det skapas en intern strategi inom myndigheten, som är oberoende av den 
övergripande strategin. 
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Den återkommande kampen om de tillgängliga resurserna kan bidra till att det skapas en 
intern strategi som syftar till att bibehålla och/eller öka myndighetens finansiella anslag 
(Wildavsky, 1986). Syftet med redovisningen blir då inte att leverera ekonomisk information 
till regeringen utan att säkerställa en framtida resurstilldelning. Detta kan bidra till att det blir 
en minskad effektivitet inom myndigheten vilket medför att myndigheten inte uppfyller de 
krav på verksamheten som regeringen ställer. 
 
För att säkerställa att syftet med verksamheten uppfylls genomför Riksrevisionen även en 
effektivitetsrevision. Denna utgör enligt Mattson (2000) en del av den kontroll som 
regeringen genomför av myndigheterna. Vidare skriver författaren att myndigheterna ofta har 
ett informationsövertag gentemot regeringen. Informationsövertaget bidrar till att 
myndighetsledningen i högre utsträckning kan avvika från normgivarens föreskrifter och 
skapa en intern strategi som har ett annat syfte än det syfte som regeringen har fastställt. 
Organisationer berörs inte bara av formella regler utan påverkas även i hög utsträckning av 
informella regler som skapas inom organisationen (Vinig et al., 1999). 
 
Individerna påverkas av ledningens avsikter och den ekonomiska information som lämnas kan 
komma att präglas av dessa avsikter. Det medför att i de fall användarna uppfattar att det 
övergripande syftet med redovisningen är att skapa förutsättningar för bibehållna/öka 
resurstilldelningen kan de vara mer benägna att avvika från normgivarens föreskrifter. Det 
övergripande syftet med myndighetens verksamhet kommer då i andra han och kampen om 
resurserna i första hand. 
 
 
H5: Uppfattar de redovisningsansvariga det formella syftet med verksamheten som tydligt 
och relevant kommer de i mindre utsträckning att avvika från normgivarens föreskrifter än 
om de uppfattar det formella syftet som otydligt och irrelevant. 
 
 
3.2.1.5 Resurstilldelningen 
 
Myndighetsledningens uppfattning om de tilldelade resurserna är tillräckliga påverkar det sätt 
som de tillåter individerna i organisationen redovisa resursförbrukningen på. Anses det att de 
tilldelade resurserna inte är tillräckliga kommer inte myndighetsledningen att agera i 
erforderlig utsträckning för att styra de redovisningsansvarigas uppföljning av 
resursförbrukningen. Avvikelser kan komma att accepteras för att visa på behovet av utökade 
resurser. Tillgången till och möjligheten att förfoga över en omfattande budget ger makt till de 
som förfogar över den (Wildavsky, 1986). Författaren menar också att budget är kopplat till 
prestige då de myndighetschefer vars anslag ökar från ett år till ett annat får en ökad social 
status. 
 
Möjligheten att få ökad makt och social status skapar incitament för myndighetsledningen att 
utforma den finansiella rapporteringen på ett för dem så fördelaktig sätt som möjligt. De 
fördelar som skapas syftar till att befrämja den egna myndighetens verksamhet på bekostnad 
av den totala effektiviteten i samhället. Den frihet som myndighetsledningen har att utforma 
den finansiella rapporteringen öppnar samtidigt upp för ett opportunistiskt beteende (Scott, 
2003). Skillnaden mellan myndighetsledningens intresse för den egna verksamheten och 
regeringens intresse för den totala statliga verksamheten kan bidra till att 
myndighetsledningens utformning av den finansiella rapporteringen är mer fördelaktig för den 
egna verksamheten än för regeringen. 
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Tjänstemän i offentliga verksamheter försöker ofta att maximera utgifter för den egna 
verksamheten för att visa behovet av utökade anslag (Stiglitz, 2000). Denna 
budgetmaximering beskrivs av Mattsson (2000) som ett sätt att försöka få den egna 
verksamheten att växa bland annat genom att öka antalet anställda. Fler anställda förbättrar 
enligt författaren de egna karriärmöjligheterna och den egna lönesättningen då dessa till viss 
del avgörs av storleken på myndigheten.  
 
Fördelningen av den offentliga sektorns ekonomiska resurser ställer krav på politikerna. 
Samtidigt som den offentliga verksamheten ska bedrivas med största möjliga effektivitet finns 
det ett krav från väljarna att resurserna fördelas på ett för dem acceptabelt sätt. För att 
politikerna ska kunna behålla väljarstödet sker resursfördelningen efter de preferenser som 
medianväljaren har (Stiglitz, 2000). Väljarnas preferenser skiftar vilket innebär att en del 
kommer uppfatta resursfördelningen som gynnsam medan andra kommer att anse att deras 
behov har blivit förbisedda. 
 
Den resursfördelning som ha gjorts behöver inte överensstämma med myndighetsledningens 
uppfattning om behovet av resurser för att genomföra den av regeringen ålagda verksamheten. 
Det kan uppstå en skillnad mellan regeringens och myndighetsledningens preferenser vilket 
medför att myndighetsledningen kommer att agera för att utöka andelen tilldelade resurser. 
Myndighetsledningens uppfattning om de tilldelade resurserna är tillräckliga eller ej påverkar 
det sätt som de tillåter individerna i organisationen redovisa för resursförbrukningen. 
Uppfattar de resursfördelningen som otillräcklig kommer de i lägre utsträckning vara benägna 
att styra rapporteringen av resursförbrukningen inom organisationen. Genom att framställa 
den egna verksamheten ur en negativ synvinkel (underskott av resurser) kan 
myndighetsledningen visa på behovet av ytterligare resurstillförsel (Mattsson, 2000). 
 
 
H6: Uppfattar de redovisningsansvariga den angivna resursramen som tillräcklig kommer de 
i mindre utsträckning att avvika från normgivarens föreskrifter än om de uppfattar den 
angivna resursramen som otillräcklig. 
 
 

3.1.2 Interna faktorer 
 
3.1.2.1 Personalramar 
 
Storleken på myndigheten kan vara av betydelse för de redovisningsnormer som används. 
Herrmann & Thomas (1996) menar att större företag är mer benägna att avslöja information 
då denna kan anses påverka verksamheten i mindre utsträckning än för små företag. 
Författarna menar också att stora företag har lättare att fördela kostnaderna för 
redovisningsinformation och kan på så sätt avsätta mer resurser för att ta fram information. 
Statliga myndigheter regleras av offentlighetsprincipen vilket medför att samtliga 
myndigheter är, vid förfrågan, tvingade att lämna ifrån sig samma mängd information. 
Kostnaden för framtagningen påverkar emellertid mindre myndigheter i större utsträckning än 
stora myndigheter, då stora myndigheter kan antas ha fler tillgängliga resurser för att ta fram 
information utan förfrågan. 
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Genom att skapa en större mängt tillgänglig information kan intressenternas benägenhet att 
ifrågasätta det delgivna materialet komma att minska. I de fall ingen ifrågasätter de uppgifter 
som lämnats skapas förutsättningar för att avvika från de angivna föreskrifterna att bli mindre 
vilket bidrar till att informationen i lägre grad överensstämmer med verkligheten. Ett sätt att 
nå de uppsatta målen är att kontinuerligt lämna ut små mängder information åt gången. Det 
har visat sig att chefer för offentliga myndigheter tenderar att lämna information som syftar 
till att beskriva verksamheten i överdrivet negativa termer (Davenport, 1997). Detta påstående 
kan kopplas till Wildavskys (1986) antagande att varje myndighet önskar att förfoga över allt 
större resurser för att kunna expandera sin verksamhet och överleva på sikt. En negativ 
framställning visar på behovet av ökade resurser vilka skapar förutsättningar för överlevnad 
och möjlighet till expansion. 
 
Stora myndigheter förfogar även över en större budget. Wildavsky (1986) menar att en större 
budget ger makt till dem som förfogar över den. Ett sätt att legitimera en allt större budget är 
att utöka personalramarna för den egna organisationen. En utökning av personalramar visar 
också på behovet av den egna verksamheten. Niskanen (1971) menar att det är lättare att vara 
chef för en organisation som expanderar än för en organisation som minskar i omfattning. En 
minskande organisation skapar problem med uppsägningar av personal. Ett sätt att undkomma 
problematiken är att tillse att det tillförs nya resurser. 
 
En chef med många underställda ses av andra som en betydelsefull person vilket bland annat 
avspeglar sig i lönesättning och karriärmöjligheter. Gomez-Meija & Wiseman (1997) skriver 
att storleken på ett företag är en av de faktorer som har visat sig ha betydelse för bland annat 
den ersättning som företagsledare får. Statliga myndigheter kännetecknas i allmänhet inte av 
en hög lönesättning, relativt sätt. Karriärmöjligheter och formell makt kan däremot ses som en 
form av inre belöning. Även inre belöningar kan användas för att skapa incitament hos 
företagsledare (Gomez- Meija et al., 1997). 
 
Även mindre myndigheter kan vara benägna att avvika från normgivarens föreskrifter för att 
kunna expandera sin verksamhet och på så sätt överleva på sikt. Emellertid inrymmer mindre 
myndigheter vanligen färre hierarkiska nivåer och har färre lokala avdelningar. Fler lokala 
avdelningar kan bidra till att de totala avvikelserna blir större genom att felmarginalerna ökar 
beroende på antalet lokala redovisningsansvariga, som är delaktiga i arbetet med den 
finansiella rapporteringen, är fler.  
 
 
H7: Personalmässigt större myndigheter tenderar att i högre omfattning avvika från 
normgivarens föreskrifter än personalmässigt mindre myndigheter. 
 
 
 
3.1.2.2 Anslagets storlek 
 
Anslagets och budgetens storlek kan vara av betydelse för hur normgivarens föreskrifter 
tillämpas av användarna. Budgeten kan beskrivas som ett sätt för myndigheten att allokera 
resurser. Wildavsky (1986) menar att budgeten även kan ses som ett maktredskap. En större 
budget ger mer makt till den som förfogar över den då den skapar förutsättningar att 
kontrollera andra individer i organisationen. För att inte förlora den makt som budgeten 
skapar är de budgetansvariga beredda att överbudgetera sin egen verksamhet. Det skapar även 
ett existensberättigande för den egna verksamheten och visar på behovet av utökade resurser. 
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Inom offentliga myndigheter är budgetmaximering (överbudgetering) en vanlig företeelse 
(Wildavsky, 1986). 
 
Budgeten, precis som antalet underställda, utgör en maktfaktor vilken kan vara viktig för den 
individuella statusen. Makt behöver inte enbart härstamma från behovet att styra andra 
individer utan kan även hänföras till att kontrollera information och resurser (Luthans, 2001). 
Då statliga myndigheter i flera avseenden saknar belöningssystem kan makt, i form av att 
förfoga över en stor andel av de totala resurserna, utgöra en form av inre belöning. En större 
budget ger mer makt än en mindre budget (Wildavsky, 1986). 
 
För att kunna bibehålla den makt som en omfattande budget ger kan de myndigheter som 
redan har en stor budget vara beredda att avvika mer från normgivarens föreskrifter än de 
myndigheter som har en relativt sätt mindre budget. För att inte förlora makten kommer 
myndighetscheferna vara beredda att överbudgetera verksamheten vilket får till följd att de 
avviker från angivna föreskrifter. Inom mindre myndigheter är marginalerna för avvikelser 
mindre då budgeten redan i utgångsläget är mindre.  
 
Mindre och framförallt nya verksamheter får ofta utökade anslag på bekostnad av andra 
myndigheter (Wildavsky, 1986). Det kan bidra till att större myndigheter blir mer benägna att 
avvika från normgivarens föreskrifter för att kunna vissa på behovet av utökade resurser då 
dessa inte kan anses ha ”naturliga” förutsättningar för utökad resurstilldelning. Mindre och 
nyare myndigheter har då ett mindre behov av att generera avvikelser då de tillförs resurser på 
grund av sin karaktär.  
 
 
H8: Myndigheter vilka disponerar ett relativt större anslag tenderar att avvika mer från 
normgivarens föreskrifter än myndigheter som disponerar över ett mindre anslag. 
 
 
3.2.2.3 Finansiering av verksamheten 
 
Statliga myndigheter som finansierar sin verksamhet via anslag är beroende av dessa för sin 
fortsatta existens. En minskning av anslagen påverkar inte bara verksamheten och de 
uppgifter som myndigheten har ålagts att ansvara för utan även den personal som arbetar 
inom myndigheten. Detta har beskrivits av Pfeffer & Salancik (1978) ur ett 
resursberoendeperspektiv som fokuserar på de problem som är associerade med 
anslagsfinansiering och det beteende som detta skapar hos individerna i en organisation. 
Författarna menar att omgivningen påverkar individerna i organisationen och deras beteende. 
Den omgivning som statliga myndigheter omges av påverkas bland annat av den politiska 
majoritetens intentioner, konjunktursvängningar och den ekonomiska situationen i omvärlden. 
Genom att anslagen minskas ger omgivningen signaler till organisationen om att dess 
verksamhet inte är prioriterad vilket kan bidra till att beteendet hos individerna i 
organisationen påverkas negativt. 
 
Avgiftsfinansierade myndigheter har större krav på effektivitet än vad anslagsfinansierade 
myndigheter har, då de inte tillförs medel utan behöver generera dem internt. För 
avgiftsfinansierade myndigheter ska verksamheten bedrivas enligt självkostnadsprincipen där 
avgifterna ska användas för att finansiera den egna verksamheten, utan krav på vinstsyfte. En 
verksamhet kan vara avgiftsfinansierad utan att vara vinstorienterad (Anthony, 1978). 
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Den resurskamp som enligt Wildavsky (1986) präglar den statliga verksamheten kan bidra till 
att anslagsfinansierade myndigheter tenderar att avvika mer från normgivarens föreskrifter än 
de avgiftsfinansierade myndigheterna. För att få tillgång till utökade resurser behöver 
anslagsfinansierade myndigheter visa på att det finns ett behov. Studier har visat att 
myndigheter ofta använder liknande argumentet i sin framställning som exempelvis andra 
myndigheter har tilldelats högre resursanslag (rättviseargument) och att myndigheten har ett 
behov av infrastrukturell utveckling (moderniseringsargumentet) (Tarschy & Eduard, 1975).  
 
De avgiftsfinansierade myndigheter kan försöka att efterlikna den privata sektorn. Detta 
beteende kan ses som en imitation av framgångsrika koncept som syftar till att förbättra den 
egna verksamheten (DiMaggio & Powell, 1983). Det kan medföra att avgiftsfinansierade 
myndigheter ser allvarligare på exempelvis anmärkningar i revisionsberättelsen vilket bidrar 
till att de i lägre utsträckning kommer att avvika från normgivarens föreskrifter. Ett sätt att 
förbättra den egna verksamheten kan vara att tillse att den finansiella rapporteringen sker på 
ett sätt som minskar risken för anmärkningar i revisionsberättelsen. Här finns dock en risk att 
avvikelser sker på ett sätt som inte framkommer vid revision av verksamheten (Atkinsson et 
al., 1980). 
 
 
H9: Anslagsfinansierade myndigheter tenderar att avvika mer från normgivarens föreskrifter 
än avgiftsfinansierade myndigheter. 
 
 
3.2.2.4 Organisationssymboler 
 
Symboler är märkbara i de flesta organisationer. Det finns ingen entydig beskrivning om vad 
organisationssymboler är. Symboler kan vara titlar, gradsystem eller storlek på arbetsrum. Det 
som är gemensamt för dem är att de i flera fall syftar till att bekräfta en individs position i en 
mer eller mindre hierarkisk organisationsstruktur (Bastoe & Dahl, 1996). 
 
För att symboler ska ge status och makt ska de anses som viktiga av dels de som innehar 
symbolerna men även av de individer i organisationen som inte innehar dem (Collin, 2003). 
Symboler kan ses som ett sätt att uttrycka maktpositioner. De som innehar symboler av 
liknande värde kan komma att, i den mån det är möjligt, premiera varandra. Det finns ett 
värde för individen, symbolvärde, att inneha vissa symboler. Resultat från tidigare studier som 
har gjorts kring karriärmöjligheter hos män och kvinnor pekar på att likheter spelar en roll. De 
som har befogenheten att befordra individer kommer i första hand att välja personer i vilka de 
ser störst likheter med sig själva (Kanter, 1977). Det kan innebära att personer som innehar en 
viss symbol i första hand kommer att utse personer med motsvarande symboler när 
chefsbefattningar ska tillsättas. Detta förfarande kan bidra till att symboler och likheter 
kommer att väga tyngre än den formella kompetensen när chefsbefattningar ska tillsättas. I 
statliga myndigheter förknippas chefsbefattningar vanligen med budgetansvar (Mattsson, 
2000). Detta kan bidra till att det uppstår kompetensmässiga brister vilket i sin tur skapar en 
skillnad mellan normgivning och praxis. 
 
I de fall där tillsättningen av chefer till största delen grundar sig på symboler i stället för 
formell kompetens kan det uppstå skillnader mellan normgivarens föreskrifter och 
tillämpning. Skillnaden kan uppstå genom att det finns ett högre värde i symbolerna än i den 
formella kunskapen vilket medför att kompetensen kan komma att urholkas. Det är tänkbart 
att de chefer som har budgetansvar utan att ha en ekonomisk utbildning kommer att med tiden 
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lära sig hur föreskrifter ska tillämpas. Emellertid finns en risk att individer som lär av 
varandra kommer att bidra till att ett felaktigt beteende lärs in. Saknar läraren adekvat 
utbildning kommer elevens förutsättningar att kunna följa normgivarens föreskrifter att 
minska. 
 
 
H10: Myndighet som använder starka symboler för att uttrycka tillhörighet tenderar att 
avvika mer från normgivarens föreskrifter än de myndigheter som i mindre utsträckning 
använder sig av starka symboler. 
 
 
3.2.2.5 Starka professionella grupper 
 
Den tradition och kultur som inryms inom olika statliga myndigheten påverkar valet av de 
redovisningsmetoder som kommer att användas. Tidigare studier som har gjorts av Covaleski 
& Dirsmith (1988a) visar att budgetprocessen i statliga myndigheter präglas av inflytelserika 
grupper som använder budgeten som en maktfaktor för att stärka sin egen position. 
Författarna menar att om redovisning sker efter GAAP (Generally Accepted Accounting 
Principles, jmf god redovisningssed) kan detta leda till att det blir en förskjutning i makten 
vilket inte alltid är önskvärt av de som innehar maktpositionerna. Meyer et al. (1991) menar 
att formella strukturer är underordnade det interna sättet att lösa uppgifter.  
 
För att säkerställa sina egna maktpositioner kan de som innehar dem komma att inte delegera 
budgetansvaret till individer i organisationen som befinner sig på en annan hierarkisk nivå. Ett 
sätt att utöva makt inom organisationen är att göra maktutövandet legitimt med hjälp av 
formella hierarkiska nivåer (Robbins, 2003). Detta kan medföra att det uppstår en 
kompetensbrist hos de som är ansvariga för budgeten om hierarkisk nivå och professionell 
tillhörighet premieras. Erfarenheter från specialiserad utbildning och medlemskap i 
professionella nätverk påverkar individernas agerande i organisationen (Powell et al. ,1991).  
 
Medlemmar i starka professionella grupper kan enligt DiMaggio et al. (1991) förväntas 
kämpa för rätten och möjligheten att definiera villkoren för sitt arbete. Ett sätt att kunna 
påverka villkoren för sin arbetssituation är att använda budgeten som en maktfaktor. En större 
budget skulle, med ledning av Wildavsky (1986), ge mer makt än en mindre budget. För att 
tillförskaffa sig en större budget kan avvikelser från normgivarens föreskrifter vara 
nödvändiga. Strävan att bibehålla makten och definiera villkoren för sitt arbete kan liknas 
med Wildavskys (1986) antagande att varje myndighet önskar förfoga över större resurser då 
de vill överleva och expandera. 
 
Ett sätt att definiera villkoren för sitt eget arbete kan vara att inte underkasta sig de regler som 
externa grupper tillför organisationen. Medlemmar i starka professionella grupper är ofta 
experter inom sitt arbetsområde vilket ofta skapar en hängivenhet för den egna verksamheten 
(Nisaknen, 1971). Hängivenhet för den egna verksamheten syftar undantagsvis till att skapa 
specialistkunskaper inom redovisning. Intresset för den egna verksamheten som exempelvis 
forskning och utveckling blir större än intresset för redovisningstekniska frågor. För att kunna 
fortsätta bedriva den verksamhet, vilken de starka professionella grupperna är hängivna, kan 
de tvingas till avsteg från normgivarens föreskrifter. Överbudgetering kan ses som ett sätt att 
skapa förutsättningar för utökad verksamhet samtidigt som det är ett avsteg från normgivarens 
föreskrifter. Hängivenheten i kombination med viljan att inte underkasta sig regler kan bidra 
till att skapa en ökad avvikelse från normgivarens föreskrifter. 
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H11: De myndigheter som i en hög utsträckning innehåller starka professionella grupper 
tenderar att avvika mer från normgivarens föreskrifter än de myndigheter som i lägre grad 
inrymmer starka professionella grupper. 
 
 
3.2.2.6 Myndighetens ålder 
 
En myndighet som har varit etablerad under en längre tidsperiod kan komma att utveckla en 
organisationskultur vilken kan påverka hur de redovisningsansvariga tillämpar normgivarens 
föreskrifter. Den kultur som med tiden utvecklas i myndigheter beror på en mängd olika 
faktorer. Bland annat kan organisationens ålder, ledningens beslut och samhällets värderingar 
påverkar utvecklingen av organisationens kultur (Luthans, 2001). En äldre organisation kan 
därför antas i högre utsträckning utveckla gemensamma normer och värderingar.  
 
Ett sätt att förändra organisationskulturen är att skapa strukturella förändringar inom 
organisationen t ex genom att byta ut delar av personalen (Luthans, 2001). I myndigheter 
vilka har varit etablerade under en längre tidsperiod kan därför kulturen komma att bli mer 
dominant då individerna under en längre tidsperiod har haft möjlighet att utveckla 
gemensamma normer och värderingar. En dominant organisationskultur karaktäriseras bland 
annat av att organisationens grundläggande värderingar delas av merparten av organisationens 
medlemmar (Luthans, 2001). 
 
I äldre myndigheter kan en större andel av personalen antas dela samma värderingar. För att 
bibehålla kulturen kan nyanställda komma att socialiseras av organisationens medlemmar för 
att tillse att de gemensamma värderingarna inte förändras (Luthans, 2001). En äldre 
organisation kan därmed antas ha bättre förutsättningar att socialisera nya medlemmar än en 
yngre som inte i lika hög utsträckning har hunnit utvecklar gemensamma värderingar och 
normer. En del av de gemensamma värderingarna kan utgöras av det sätt som organisationen 
redovisar finansiell information på. En allmän acceptans inom organisationen för felaktig 
redovisning bidrar till att skapa en skillnad mellan tillämpning och normgivarens föreskrifter. 
 
Inledningsskedet i den organisatoriska livscykeln kännetecknas bland annat av att 
organisationens medlemmar i första hand vill tillgodose sina egna behov genom att identifiera 
sin egen roll i organisationen (Gordon, 1996). En ny organisation kännetecknas i allmänhet 
inte av gemensamma värderingar och normer utan dessa utvecklas i takt med att 
organisationen åldras (ibid.). Yngre myndigheter skulle därmed inte ha hunnit utveckla 
gemensamma värderingar kring redovisningen vilket kan bidra till att de i mindre utsträckning 
avviker från normgivarens föreskrifter. Vidare kan en nyetablerad myndighet ses som en form 
av strukturell förändring (jmf Luthans, 2001) där en organisationskultur med acceptans för 
felaktig redovisning inte har hunnit utvecklas. 
 
H12: Äldre myndigheter tenderar i högre att utsträckning avvika från normgivarens 
föreskrifter än yngre myndigheter. 
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3.3 Sammanställning av faktorer och hypoteser 
 
Tabell 3.1 visar en översiktlig sammanställning av de externa faktorerna samt även de 
hypoteser vilka är kopplade till faktorerna.  
 
 
Tabell 3.1 Sammanställning av externa faktorer och hypoteser 
     

Faktorer Hypotes 
  

Sanktioner 

Sanktioner 

H1: Upplever de redovisningsansvariga att det finns sanktioner som är kopplade till 
felaktig redovisning är de mindre benägna att avvika från normgivarens föreskrifter 
än om de inte upplever att det finns sanktioner som är kopplade till felaktig 
redovisning. 
 
H2: Uppfattar de redovisningsansvariga att en anmärkning i revisionsberättelsen är 
allvarlig kommer de i mindre utsträckning att avvika från normgivarens föreskrifter 
än om de uppfattar att en anmärkning i revisionsberättelsen är av ringa betydelse. 
 

Massmedia H3: Upplever de redovisningsansvariga att medias granskning påverkar 
myndighetens redovisning kommer de i mindre utsträckning att avvika från 
normgivarens föreskrifter än om de upplever att medias granskning är av ringa 
betydelse. 
 

Reglernas 
utformning 

H4: Upplever de redovisningsansvariga att den utbildning de har erhållit för att 
kunna tillämpa normgivarens föreskrifter är tillräcklig kommer de i mindre 
utsträckning avvika från föreskrifterna än i de fall då de anser sig ha bristande 
utbildning. 
 

Det formella syftet 
med verksamheten 

H5: Uppfattar de redovisningsansvariga det formella syftet med verksamheten som 
tydligt och relevant kommer de i mindre utsträckning att avvika från normgivarens 
föreskrifter än om de uppfattar det formella syftet som otydligt och irrelevant. 
 

Resurstilldelningen H6: Uppfattar de redovisningsansvariga den angivna resursramen som tillräcklig 
kommer de i mindre utsträckning att avvika från normgivarens föreskrifter än om de 
uppfattar den angivna resursramen som otillräcklig. 
 

  
 
 
Sammanställningen av de interna faktorerna visas i tabell 3.2. I sammanställningen 
presenteras även de olika hypoteser som har ställts upp i samband med de olika faktorerna. 
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Tabell 3.2 Sammanställning av interna faktorer och hypoteser 
     
Faktorer  Hypotes 
Myndighetens 
storlek 

H7: Personalmässigt större myndigheter tenderar att i högre omfattning avvika 
från normgivarens föreskrifter än personalmässigt mindre myndigheter. 
 

  

Anslagets storlek H8: Myndigheter vilka disponerar ett relativt större anslag tenderar att avvika mer 
från normgivarens föreskrifter än myndigheter som disponerar över ett mindre 
anslag. 
 

  

Finansiering av 
verksamheten 

H9: Anslagsfinansierade myndigheter tenderar att avvika mer från normgivarens 
föreskrifter än avgiftsfinansierade myndigheter. 
 

  

Organisations- 
symboler 

H10: Myndighet som använder starka symboler för att uttrycka tillhörighet 
tenderar att avvika mer från normgivarens föreskrifter än de myndigheter som i 
mindre utsträckning använder sig av starka symboler. 
 

  

Starka professionella 
grupper 

H11: De myndigheter som i en hög utsträckning innehåller starka professionella 
grupper tenderar att avvika mer från normgivarens föreskrifter än de myndigheter 
som i lägre grad inrymmer starka professionella grupper. 
 

  

Myndighetens ålder H12: Äldre myndigheter tenderar i högre att utsträckning avvika från 
normgivarens föreskrifter än yngre myndigheter. 
 

 
 

3.4 Sammanfattning 
 
Den teori som har beskrivits syftar till att identifiera olika faktorer, externa och interna, vilka 
kan påverka graden av harmonisering. I kapitlets inledning beskrivs harmoniseringsprocessen 
där en harmoniseringen kan äga rum i två olika led. För det första är en harmonisering möjlig 
i det fall där det finns en enhetlig praxis mellan myndigheternas sätt att tillämpa normgivarens 
föreskrifter, trots att den praxis myndigheterna tillämpar skiljer sig från de angivna 
föreskrifterna. För det andra kan en harmonisering äga rum i det fall då det inte finns någon 
skillnad mellan normgivarens föreskrifter och den praxis som tillämpas av myndigheterna. I 
de fall där det finns en skillnad mellan normgivning och praxis har det skapats ett 
tillämpningsgap. Såväl de interna som de externa faktorerna påverkar tillämpningsgapets 
storlek. Till varje enskild faktor finns en teorietisk koppling vilken sedan sammanfattas i en 
hypotes. I slutet av kapitlet finns en sammanställning över både de interna och externa 
faktorerna och de hypoteser vilka är kopplade till de olika faktorerna. 
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4 EMPIRISK METOD 
 
Kapitlet beskriver den empiriska metod vilken har använts för att realisera syftet med 
uppsatsen. För att definiera ett urval har jag utgått ifrån en sammanställning av de 
myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen samt har egen 
myndighetskod. För att komma i kontakt med respondenterna har i vissa fall utskicket av 
enkäten föregåtts av en telefonkontakt. Enkäten består av två delar, en 
tillämpningsundersökning och en attitydundersökning. Enkäten innehåller 24 stycken frågor 
och har skickats till 221 myndigheter. 
 

4.1 Val av undersökningsmetod 
 
För att kunna realisera syftet med arbetet har jag valt att i första hand använda mig av 
primärdata. Insamling av primärdata har skett genom en survey där en webbenkät har använts. 
Som ett komplement till enkätundersökningen har jag även valt att genomföra explorativa 
intervjuer med redovisningsansvariga på olika lokalavdelningar till statliga myndigheter. Vid 
intervjuerna har jag utgått från samma frågor som i enkäten men här har respondenterna haft 
möjlighet att i större utsträckning komplettera informationen med personliga åsikter. Dessa 
åsikter har varit till stor hjälp i analysen av det insamlade materialet, främst för att få en 
förståelse för varför vissa avvikelser existerar. Dessa enkäter har dock inte ingått i det 
material som har använts i den statistiska analysen då det har varit myndighetens 
övergripande tillämpning av normgivarens föreskrifter som jag har avsett att studera. 
 
Den enkäten jag har valt att använda mig har bestått av två delar, den första är en 
tillämpningsundersökning och den andra är en attitydundersökning. Första delen syftar till att 
kartlägga hur respondenterna redovisar olika poster i praktiken. Dessa frågor har formulerats 
utifrån normgivarens föreskrifter och respondenterna har ombetts att ange hur de inom 
myndigheten redovisar olika poster. Den andra delen har avsett att kartlägga respondenternas 
attityder gentemot olika faktorer vilka kan tänkas påverka deras inställning till normgivarens 
föreskrifter och den omfattning dessa efterföljs. Enkäten har skickats till 221 respondenter 
vilka i första hand har utgjorts av redovisningsansvariga på olika myndigheter. (Den enkät 
som har använts återfinns i bilaga 2). Valet av undersökningsmetod medger att testa de 
uppställda hypoteserna genom en statistisk analys, givet att svarsfrekvensen blir tillräckligt 
hög. Den statistiska analysen har utgjort grunden för beslutet att eventuellt förkasta de 
uppställda hypoteserna.  
 
Som ett alternativ till en enkätundersökning hade jag kunnat välja att genomföra renodlade 
intervjuer. Nackdelen med intervjuer är att det troligtvis hade blivit svårt att genomföra 
tillräckligt många för att få ett statistiskt generaliserbart resultat. Det resultat som hade varit 
möjligt att få fram genom intervjuer hade troligtvis kunnat indikera samband mellan olika 
variabler, men då inte varit tillräckligt omfattande för att eventuellt kunna falsifiera 
hypoteserna. Då jag har valt att genomföra telefonintervjuer (även besöksintervjuer) med en 
del av myndigheterna har jag till viss del kunnat ta till mig av de förmåner som en intervju 
erbjuder. Respondenterna har dels haft möjlighet att ställa frågor kring enkäten men 
framförallt har det funnits ett stort utrymme för diskussion. Det sistnämnda bidrar till att jag 
anser mig ha fått en relativt god överblick över myndigheternas verksamhet, men även en 
indikation på den inställning de olika respondenterna har till finansiell redovisning. 
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För att komplettera insamlat primärdata har jag i vissa fall (se vidare kapitel 4.4 
operationalisering) valt att använda mig av sekundärdata. Insamlingen av sekundärdata har 
skett genom en granskning av myndigheternas årsredovisningar men även dokument som har 
erhållits från Riksrevisionen och Finansdepartementet. Syftet med att använda sekundärdata 
är dels att samla in faktauppgifter som exempelvis antal anställda och dels att se hur väl 
svaren i attitydundersökningen och tillämpningsundersökning stämmer överens med den 
uppfattning revisorerna på Riksrevisionen har framställt i revisionsberättelserna. Därtill har 
jag även valt att följa upp de enskilda myndigheternas dokumenterade budgetavvikelser för att 
även här kunna koppla det till både attitydundersökningen och tillämpningsundersökningen. 
 
För att skicka ut enkäten till respondenterna har jag valt att använda mig av en webbenkät. 
Nackdelen med en sådan är att bortfallet i form av uteblivna svar kan bli högt (Dahmström, 
2000). Det som har talat för användningen av en webbenkät, trots det höga bortfallet, är den 
ringa kostnaden. Kostnaden för att skicka ut enkäterna och eventuella påminnelser är i det 
närmaste obefintlig. För att kompensera ett eventuellt bortfall valde jag att via telefon 
kontakta de som ansvarar för myndighetens årsredovisning innan enkäten skickades ut. Min 
förhoppning med denna inledande kontakt var att det skulle bli svårare för respondenterna att 
bortse från att svara på enkäten. Denna process visade sig dock vara tidsödande vilket bidrog 
till att enbart 50 utskickade enkäter har föregicks av en telefonkontakt. För att komma i 
kontakt med övriga myndigheter har jag i första hand valt att vända mig till ekonomichefen 
vid myndighetens huvudkontor och i andra hand av den officiella e-mail adressen.  
 
För att ytterligare minimera bortfallet har jag valt att låta enkäten utgöra en del av ett e-mail 
och inte en bifogad fil. Flera myndigheter använder sig av brandväggar vilket medför att det 
inte är möjligt att bifoga filer i e-mail utan att de returneras till avsändaren. Därtill har jag sett 
en risk med att respondenterna skulle avstå från att öppna en bifogad fil med tanke på de virus 
som florerar på Internet i samband med bifogade filer. 

4.2 Urvalsmetod 
 
För att definiera det statistiska urvalet har jag använt en förteckning över de statliga 
myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen med egna myndighetskoder. 
Urvalsmetoden kan liknas med ett sannolikhetsurval där samtliga myndigheter har haft 
samma förutsättningar att komma med i undersökningen. Den företeckning som har använts 
innehåller totalt 248 stycken statliga myndigheter. Av dessa finns det ett antal 
avvecklingsmyndigheter för myndigheter vars verksamhet har upphört och ett antal 
myndigheter som redovisas under en annan myndighet. Det medför att det totala antalet 
myndigheter som har kommit att ingå i urvalet uppgår till 221 stycken.  
 
Den målpopulation vilken har identifierats för undersökningen är de som ansvarar för arbetet 
med myndighetens årsredovisning. Då det är tillämpningen av normgivarens föreskrifter som 
avses att studeras har jag valt att i första hand vända mig till myndighetens centrala 
ekonomiavdelning. Fördelen med detta är att respondenterna rimligen kan antas att ha 
kunskaper kring hur myndigheten tillämpar normgivarens föreskrifter. Nackdelen kan vara att 
den centrala myndighetsledningen i viss mån kan ses som väktare av de lokala avdelningarna. 
Det kan bidra till att merparten av avvikelser sker på lokal nivå då även de lokala cheferna vill 
ha så stor andel av myndighetens budget som möjligt. 
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Det bortfall som har drabbat undersökningen kan delas in i tre olika delar. Den första är 
hänförlig till uteblivna svar, trots påminnelser. Senaste svarsdatum sattes till den 18:e maj 
2004 och datum för utskick av påminnelse sattes till den 20:e maj, i de fall där svar har 
uteblivit. Den andra delen av bortfallet kan relateras till tekniska problem. Respondenterna 
har skickat svar men dessa har inte gått att läsa. I två fall (av 16) har respondenterna istället 
skickat svar med traditionell post. Den tredje typen av bortfall har uppkommit på grund av att 
myndigheten inte själva ansvarar för sammanställningen av årsredovisningen. Ytterligare en 
orsak till att det har uppstått ett bortfall har varit att vissa myndigheter inte ger ut någon 
årsredovisning då stora delar av verksamheten är sekretessbelagd (exempelvis Försvarets 
Radioanstalt och Säkerhetspolisen). En sammanställning av bortfallet redovisas i avsnitt 4.5 
bortfall. 
 

4.3 Enkätens utformning 
 
För att samla in sekundärdata har jag använt mig av en enkät som är uppdelad i två delar. Den 
första delen innehåller en tillämpningsundersökning med 10 frågor kring myndighetens 
tillämpning av ESV föreskrifter (se vidare avsnitt 4.4 Operationalisering). Den andra delen 
utgörs av en attitydundersökning där respondenterna ombeds att ta ställning till ett antal olika 
påståenden utifrån en sjugradig skala, 
 
Innan jag skickade ut enkäten till respondenterna valda jag att prova den på en från 
undersökningen oberoende respondenten. Denne respondent är sedan flera år anställd i 
Försvarsmakten och har under den senaste tioårsperioden haft ett budgeteringsansvar och 
även under senare tid varit delaktig i arbetet med underlag för årsredovisningen. 
Respondenten hade några få synpunkter kring frågornas utformning och hade inga svårigheter 
att besvara den. Utifrån de synpunkter som fanns valde jag att formulera om två av frågorna 
innan jag skickade ut enkäten. 
 
 

4.3.1 Del 1 - tillämpningsundersökning 
 
Enkäten inleds med två övergripande frågor där respondenten har ombetts att besvara om 
denne är man/kvinna och vilken åldersgrupp denne tillhör. Syftet med dessa frågor är främst 
att säkerställa att det inte finns några variationer i tillämpning beroende på ålder och om den 
ansvarige på myndigheten är man eller kvinna. Om det skulle visa sig i den statistiska 
analysen att dessa två faktorer är av betydelse kommer dessa att ingå i den fortsatta analysen.  
 
Syftet med tillämpningsundersökningen är att studera i vilken omfattning de olika 
myndigheterna avviker från normgivarens föreskrifter. Jag har ställt upp ett antal frågor som 
respondenterna ska besvara med ”Ja”, ”Nej” eller ”Används ej”. Respondenterna har sedan 
fått markera det alternativ som överensstämmer med myndighetens sätt att tillämpa 
föreskrifterna på. Det finns emellertid en risk att respondenterna svarar på ett sätt vilket syftar 
till att ge en mer positiv bild av myndigheten än vad som överensstämmer med verkligheten. 
För att till viss del komma runt det problemet utgör en del av frågorna kontrollfrågor. Den 
övergripande frågeställningen har varit om myndigheten följer ESV föreskrifterna och 
följdfrågan har varit om det framgår av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs. I 
föreskrifterna anges det att avvikelser ska redovisas i årsredovisningen. Det har medfört att i 
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vissa fall har respondenterna har ansett sig följa ESV föreskrifter samtidigt som de inte 
redovisar avvikelser i årsredovisningen. På så sätt har det varit möjligt att konstatera om det 
finns en skillnad mellan föreskrifter och tillämpning. 
 
Med utgångspunkt från de svar respondenterna har avgett har jag sedan möjlighet att 
konstatera i vilken utsträckning normgivarens föreskrifter följs och graden av harmonisering 
inom statlig redovisning. Utifrån dessa svar kan jag sedan, genom en statistisk analys, 
operationalisera hypoteserna H1-H12 för att eventuellt kunna se samband mellan exempelvis 
myndighetens storlek och graden av harmonisering. 
 
Tillämpningsdelen omfattar 20 stycken frågor och syftar att studera tillämpningen av angivna 
föreskrifter. Då jag har valt att skicka ut enkäten vi e-mail har jag ansett mig vara tvungen att 
begränsa antalet frågor. För att kunna bibehålla respondenternas engagemang och 
uppmärksamhet får enkäten inte vara för omfattande (Dahmström, 2000). Det har bidragit till 
att det inte har varit möjligt att ställa frågor kring samtliga föreskrifter vilket kan påverka 
slutresultatet. Det är möjligt att antalet myndigheter som avviker från normgivarens 
föreskrifter hade blivit fler om antalet frågor hade varit fler.  
 
Samtliga frågor är konstruerade efter samma principer och innehåller enbart slutna 
svarsalternativ. De slutna svarsalternativen ger i inget utrymme för respondenten att avge svar 
som jag inte avser att studera vilket medför att frågorna kan anses inrymma en hög grad av 
strukturering. Nackdelen med helt slutna svarsalternativ är att det finns en risk att 
respondenterna avstår från att svara om de inte anser att något av svarsalternativen är 
passande. Då frågorna är konstruerade utifrån givna regler har jag ansett att det inte ska vara 
nödvändigt att respondenterna kommer med egna utläggningar. Den enkät som har skickats ut 
är identisk för samtliga respondenter. Vidare har frågorna ställts i samma ordningsföljd och 
kan därför anses ha en hög grad av standardisering. 
 

4.3.2 Del 2 - attitydundersökning 
 
I enkätens andra del har en intervallskala använts där respondenten har ombetts att ta ställning 
till olika påståenden. Samtliga intervallskalor har graderats med siffrorna ett till och med sju 
där siffran ett står för instämmer inte alls och siffran sju instämmer helt. Jag har valt att 
genomgående använda samma skala för samtliga frågor för att minska andelen felaktiga svar 
som bygger på slarv från respondentens sida vad avser ställningstagande. Det är också därför 
siffran ett stämmer överens med alternativet instämmer inte alls. 
 
Frågorna har haft en hög grad av strukturering och standardisering. Jag har använt samma 
enkät till samtliga respondenter, oavsett om utskicket har föregåtts av telefonkontakt eller ej. 
Samtliga frågor har ställts i samma ordningsföljd och svarsalternativen har i samtliga fall varit 
slutna. Det medför att graden av strukturering och standardisering kan anses ha varit hög.  
 
En av nackdelarna som jag har sett med en hög grad av standardisering och strukturering har 
varit att det inte har funnits möjlighet för respondenterna att ange andra svar än de jag hade 
avsett. Vilket kan ha bidragit till att betydelsefull information har gått förlorad. Hursomhelst 
har flera av respondenterna valt att bifoga egna synpunkter i slutet av enkäten. Det har visat 
sig var värdefullt för att skapa en helhetsbild av den statliga redovisningen. I de fall då jag har 
genomfört explorativa intervjuer med personal från olika myndigheter har det funnits 
möjligheter att komma med synpunkter direkt till mig. Synpunkterna har i de flesta fall inte 
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rört enkäten och dess utformning utan den statliga redovisningen som helhet. Dessa 
synpunkter har varit viktiga för att kunna skapa en helhetsbild och för att få förståelse för de 
problem som användarna upplever. 
 

4.4 Operationalisering 
 
För att operationalisera de hypoteser jag har formulerat har jag valt att använda mig av i första 
hand av primärdata som jag i vissa fall har kompletterat med sekundärdata. Jag har valt att 
beskriva operationaliseringen utifrån den struktur som har använts i kapitel tre, teori. 
Inledningsvis beskrivs den delen av operationaliseringen vilken syftar till att konstatera 
graden av harmonisering inom redovisningen i statliga myndigheter. Utifrån denna beskrivs 
sedan operationaliseringen av de olika hypoteser som har ställts upp för att kunna visa på 
olika faktorer som kan påverka en eventuell skillnad mellan praxis och angivna föreskrifter. 
 

4.4.1 Harmonisering 
 
För att kunna konstatera graden av harmonisering inom statlig redovisning har jag valt att 
genomföra en tillämpningsundersökning. Den består av 20 stycken frågor vilka är kopplade 
till gällande föreskrifter för statlig redovisning. Jag har skapat 10 frågor kring de gällande 
föreskrifterna och till var och en av dessa finns två alternativa frågor varav respondenten 
besvarar den ena. Dessa två frågor har fungerat som kontrollfrågor då det är möjligt att 
respondenten i utgångsläget svarar på ett sätt som ger en mer positiv bild av myndigheten. 
Enligt föreskrifterna ska vissa poster redovisas i årsredovisningen. I de fall myndigheterna 
inte gör denna redovisning kan de inte heller anses följa normgivarens föreskrifter. Totalt ger 
det 20 frågor till varje respondent. Frågorna riktar sig till de som är ansvariga för 
myndighetens årsredovisning på central nivå. Respondenterna har ombetts att markera det 
svarsalternativ som överensstämmer med myndighetens förfarande vid finansiell redovisning. 
De svarsalternativ som har varit tillgängliga för respondenterna har varit ”Ja”, ”Nej” och 
”Används ej”. Samtliga frågor syftar till att studera i vilken utsträckning den statliga 
redovisningen är harmoniserad vilket ger ett underlag för att eventuellt kunna falsifiera 
hypoteserna H1 till och med H12. 
 
 
ESV föreskrifter till 2 kap § 4 förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning 
och budgetunderlag 
 
1. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redovisning av jämförelsetal i 
årsredovisningen? 
 
 Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 

Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
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ESV föreskrifter till 2 kap § 4 förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning 
och budgetunderlag 
 
2. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om sammanställning av väsentliga uppgifter i 

årsredovisningen? 
 

Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 

Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 
ESV föreskrifter till 2 kap § 6 förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning 
och budgetunderlag 
 
3. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redogörelse för och motivering av avvikelse från 

allmänna råd m.m. ? 
 

Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 

Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 
ESV föreskrifter till 2 kap § 7 förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning 
och budgetunderlag 
 
4. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redovisning av byte av redovisningsprinciper? 
 

Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 

Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 
ESV föreskrifter till 3 kap § 2 förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning 
och budgetunderlag 
 
5. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om förklaringar till bristande överensstämmelse 

mellan uppgifter i resultatredovisningen och årsredovisningen i övrigt? 
 

Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 

Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
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ESV föreskrifter till 5 kap § 1 förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning 
och budgetunderlag 
 
6. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redovisning av förbättringsutgifter på annans 

fastighet? 
 

Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 

Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 
ESV föreskrifter till 7 kap § 1 förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning 
och budgetunderlag 
 
7. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redovisning av tillämpade redovisnings- och 

värderingsprinciper? 
 

Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 

Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 
ESV föreskrifter till 7 kap § 1 förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning 
och budgetunderlag 
 
8. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redovisning av korrigering av tidigare års 

avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar? 
 

Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 

Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 
ESV föreskrifter till 7 kap § 2 förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning 
och budgetunderlag 
 
9. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redovisning av ersättning till styrelseledamöter 

och ledande befattningshavare? 
 

Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 

Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
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ESV föreskrifter till 7 kap § 3 förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning 
och budgetunderlag 
 
10. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redovisning av personalens sjukfrånvaro? 
 
Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 
Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 

4.4.2 Operationalisering av hypoteser 
 
4.4.2.1 Hypoteserna H1 t o m H6 
 
Operationaliseringen beskrivs utifrån de olika hypoteser som tidigare har ställts upp. För 
kunna operationalisera hypoteserna H1 till och med H6 har primärdata använts vilket har 
samlats in med hjälp av en attitydundersökning. I den statistiska analysen har påstående 
nummer två använts för att eventuellt kunna påvisa om det finns någon form av påverkan 
gentemot graden av harmonisering. Det första påståendet har använts för att dels förtydliga 
sammanhanget för respondenterna och dels för att kunna se om det finns något samban mellan 
uppfattning och tillämpning. Respondenterna har ombetts att ta ställning till de olika 
påståendena genom att ange ett svarsalternativ på en sjugradig skala. Siffran ett på skalan 
motsvaras av svaret instämmer inte alls och siffran sju motsvaras av svaret instämmer helt. 
Siffran fyra kommer således att utgöra ett medelvärde där respondentens svar tolkas som att 
denne varken instämmer med påståendet eller motsäger sig det.  
 
 
H1: Upplever de redovisningsansvariga att det finns sanktioner vilka är kopplade till felaktig 
redovisning är de mindre benägna att avvika från normgivarens föreskrifter än om de inte 
upplever att det finns sanktioner som är kopplade till felaktig redovisning. 
 
 

1. Jag uppfattar att det finns sanktioner som är kopplade till en felaktig ekonomisk 
rapportering. 

2. De sanktioner som finns bidrar till att den ekonomisk rapportering jag ansvarar för 
alltid överensstämmer med angivna föreskrifter. 

 
 
H2: Uppfattar de redovisningsansvariga att en anmärkning i revisionsberättelsen är allvarlig 
kommer de i mindre utsträckning att avvika från normgivarens föreskrifter än om de 
uppfattar att en anmärkning i revisionsberättelsen är av ringa betydelse. 
 
 

1. En anmärkning i revisionsberättelsen som grundar sig på felaktig ekonomisk 
rapportering är allvarlig för myndigheten. 

2. Den ekonomiska rapportering jag ansvarar för alltid överensstämmer med angivna 
föreskrifter för att undvika att myndigheten får en anmärkning i revisionsberättelsen. 
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H3: Upplever de redovisningsansvariga att medias granskning påverkar myndigheternas 
redovisning kommer de i mindre utsträckning avvika från normgivarens föreskrifter än om de 
upplever att medias granskning är av ringa betydelse. 
 
 

1. Medias granskning av statliga myndigheter är positiv för verksamheten. 
2. Medias granskning bidrar till att den ekonomiska rapportering jag ansvarar för 

överensstämmer med angivna föreskrifter. 
 
 
H4: Upplever de redovisningsansvariga att den utbildning de har erhållit för att kunna 
tillämpa normgivarens föreskrifter är tillräcklig kommer de i mindre utsträckning avvika från 
föreskrifterna än i de fall då de anser sig ha bristande utbildning. 
 
 

1. Min arbetsgivare har tillsett att jag har fått erforderlig utbildning för att kunna följa 
de föreskrifter som är kopplade till ekonomisk rapportering inom statlig verksamhet. 

2. Den utbildning jag har fått av min arbetsgivare bidrar till att den ekonomiska 
rapportering jag ansvarar för alltid överensstämmer med angivna föreskrifter. 

 
 
H5: Uppfattar användarna det formella syftet med verksamheten som tydligt och relevant 
kommer de i mindre utsträckning att avvika från normgivarens föreskrifter än om de 
uppfattar det formella syftet som otydligt och irrelevant. 
 
 

1. Myndighetsledningens syfte med den ekonomiska rapporteringen framgår tydligt. 
2. Den ekonomiska rapportering jag ansvarar för alltid överensstämmer med det sätt 

som myndighetsledningen anger. 
 
 
H6: Uppfattar användarna den angivna resursramen som tillräcklig kommer de att mindre 
utsträckning att avvika från normgivarens föreskrifter än om de uppfattar den angivna 
resursramen som otillräcklig. 
 

1. De ekonomiska resurser som har tilldelats myndigheten är tillräckliga för att 
bedriva den ålagda verksamheten. 

2. Den ekonomiska rapportering jag ansvarar syftar aldrig till att påverka tillförseln av 
framtida resurser. 

 
 
4.4.2.2 Hypoteserna H7 t o m H12 
 
För operationaliseringen har hypoteserna H7 till och med H12 har en kombination av 
primärdata och sekundärdata använts. De primärdata som åsyftas är det som har samlats in 
med hjälp av tillämpningsundersökningen för att kunna konstatera graden av harmonisering 
inom statlig redovisningen. Utifrån detta har sedan jämförelser gjorts med hjälp av 
sekundärdata som har hämtats dels från myndigheternas årsredovisningar och dels från de 
regleringsbrev som styr myndigheternas verksamhet. 
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H7: Större myndigheter tenderar att i högre omfattning avvika från normgivarens föreskrifter 
än mindre myndigheter. 
 
För att kunna göra en jämförelse mellan olika myndigheter har myndighetens medelantal 
anställda för år 2003 använts. Uppgifterna om medelantalet anställda har hämtats från dels 
myndigheternas årsredovisningar och dels från Internet-sidan www.offentliglistan.se Senaste 
accessdatum: 2004-05-18).  
 
 
H8: Myndigheter vilka disponerar ett relativt större anslag tenderar att avvika mer från 
normgivarens föreskrifter än myndigheter som disponerar över ett mindre anslag. 
 
För att få fram uppgifter kring de anslag som respektive myndighet disponerar har uppgifter 
hämtas från myndighetens regleringsbrev. Regleringsbreven för de olika myndigheterna finns 
tillgängliga från Ekonomistyrningsverkets hemsida (www.webapp.esv.se/statsliggaren). 
 
 
H9: Anslagsfinansierade myndigheter tenderar att avvika mer från normgivarens föreskrifter 
än avgiftsfinansierade myndigheter. 
 
Uppgifter kring myndigheternas finansiering återfinns i regleringsbreven. För att kunna få 
fram eventuella skillnader har myndigheternas finansiering delats in utefter två alternativ: 
 

1. Helt anslagsfinansierade myndigheter 
2. Kombination av anslags- och avgiftsfinansiering 

 
 
H10: Myndighet som använder starka symboler för att uttrycka organisatorisk tillhörighet 
tenderar att avvika mer från normgivarens föreskrifter än de myndigheter som i mindre 
utsträckning använder sig av symboler. 
 
Med symboler avses i underökning gradbeteckningar, akademiska titlar och övriga 
kårrelaterade titlar (exempelvis revisorer) används för att uttrycka organisatorisk nivå. 
Uppgifter kring detta har delvis kunnat hämtas från myndigheternas hemsidor. I tveksamma 
fall har kontakt tagits med myndighetens informationsavdelning. Myndigheten har ansetts 
använda symboler i de fall då merparten av myndighetens personal använder sig av detta. 
 
 
H11: De myndigheter som i en hög utsträckning innehåller starka professionella grupper 
tenderar att avvika mer från normgivarens föreskrifter än de myndigheter som i lägre grad 
inrymmer professionella grupper. 
 
För att kunna avgöra om myndigheten domineras av starka professionella grupper har 
verksamhetens art använts som utgångspunkt. Exempel på professionella grupper är revisorer, 
anställda vid högskolor och universitet och poliser. 
 



Jonsson, M 
 
 

Sida 46(108) 

H12: Äldre myndigheter tenderar att avvika mer från normgivarens föreskrifter än de 
myndigheter som är yngre. 
 
Uppgifter om myndighetens ålder har hämtats dels från myndigheternas årsredovisningar och 
dels från en sammanställning om statliga myndigheter vilken finns tillgänglig på Internet 
(www.offentliglistan.se; senaste accessdatum 2004-05-18).  
 
 

4.5 Bortfall 
 
Det bortfall som har drabbat undersökningen redovisas i tabell 4.1 nedan. 
 
 
Tabell 4.1 Bortfall    
     

Bortfall  Frekvens Procent Kumulativ procent 
Uteblivet svar trots påminnelse 131 79,4 79,4 
- antal skickade påminnelser 137   
- antalet besvarade påminnelser 6   
Tekniska problem 14 8,5 87,9 
Felaktigt i fyllda enkäter 5 3,0  90,9 
Använder ”värdmyndighet” för sammanställning av ÅR 13 7,9 98,8 
Ger ej ut någon årsredovisning 2 1,2 100,0 
Totalt 165 100,0  
 
 
För de respondenter som inte har svarat på enkäten innan 2004-05-18 har en påminnelse 
skickats ut två dagar senare. För att hinna bearbeta inkomna enkäter sattes datum för svar till 
den 25 maj 2004. Vilket kan ha kommit att påverka det totala antalet inkomna enkäter som 
skickades tillbaka då tidsramen var snäv. 
 
De tekniska problemen har berott på svårigheter för respondenterna att kunna fylla i enkäten 
då det mail-system de har på myndigheten inte har medgett det. För de som trots svårigheter 
har lyckats har det resulterat i att deras svar varit oläsliga då meddelandet har konverterats till 
en kryptisk text. Två av de respondenter som har haft dessa svårigheter har dock kontaktat 
mig via e-mail och bett att få skicka enkäten via traditionell post. 
 
Ett antal enkäter har varit felaktigt i fyllda vilket har resulterat i att det inte har gått att 
använda dem i undersökningen. För de respondenter med vilka det inledningsvis har skett en 
telefonkontakt har det varit möjligt att ringa upp och på telefon be dem komplettera sina svar. 
Det har resulterat i att det ursprungliga bortfallet har minskat med två. För de myndigheter 
som har fått enkäten skickad via den officiella adressen har detta förfarande varit svårare då 
det inte med säkerhet går att hänföra svaren till en specifik respondent. 
 
Ett antal enkäter (13 stycken) har återsänts med hänvisningen att en annan myndighet 
ansvarar för sammanställningen av myndighetens årsredovisning.  
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Två av respondenterna har angett att de inte ger ut någon offentlig årsredovisning då stora 
delar av myndighetens verksamhet är sekretessbelagd. (Försvarets Radioanstalt och 
Säkerhetspolisen). 
 
De myndigheter vilka har medverkat i undersökningen framgår av bilaga 1. 
 

4.5.1 Bortfallsanalys 
 
Inledningsvis genomfördes ett Kolmogorov-Smirnov Z test för att undersöka om det 
insamlade datamaterialet var normalfördelat eller ej. Då testet påvisade att det insamlade 
materialet inte var normalfördelat har ett Mann-Whitney test använts, istället för T-test, för att 
kunna påvisa en eventuell snedfördelning mellan respondenter och icke-respondenter. Utfallet 
från Mann-Whitney testet visas i tabell 4.2. 
 
 
Tabell 4.2 Bortfallsanalys    
     

  Mean Rank Sum of ranks N 
    
Myndighetens storlek (antal anställda)    
Respondenter 110,56 18243,00 165 
Icke respondenter 112,29 6288,00 56 
Mann-Whitney: no significance (p=.862)    
    
Myndighetens ålder (antal år)    
Respondenter 109,33 18039,50 165 
Icke respondenter 115,92 6491,50 56 
Mann-Whitney: no significance (p=.505)    
    
Anmärkning i revisionsberättelsen    
Respondenter 113,05 18652,50 165 
Icke respondenter 104,97 5878,50 56 
Mann-Whitney: no significance (p=.069)    
 
 
Resultatet visar att det inte finns någon snedfördelning mellan respondenter och icke 
respondenter vad avser myndighetens storlek (antal anställda) och myndighetens ålder. Med 
utgångspunkt från dessa två faktorer kan det insamlade datamaterialet anses vara 
representativt.  
Vad avser de myndigheter vilka har fått en anmärkning i revisionsberättelsen år 2003 kan en 
indikation ses på att det insamlade datamaterialet inte är representativt för undersökningen. 
Av de myndigheter som deltog i undersökningen var det enbart en som hade fått en 
anmärkning i revisionsberättelsen. Detta kan möjligen ha påverkat analysen av de olika 
faktorer vilka har ingått i den teoretiska modellen då det förefaller vara en högre andel 
myndigheter som inte följer de föreskrifter vilka normgivaren har angett. Hade svar erhållits 
från samtliga respondenter kunde tydligare skillnader eventuellt framträda mellan olika 
faktorer vilket kunde ha påverkat beslutet att förkasta de på förhand uppställda hypoteserna. 
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4.6 Undersökningens validitet och reliabilitet 
 
Valet av en webbenkät medger inte att kontrollera vem som egentligen har fyllt i enkäten. De 
kan medföra att den person som har svarat inte har de kunskaper som krävs för att svara på 
enkäten på ett för resultatet bästa sätt. För att skapa förutsättningar för att uppnå en godtagbar 
reliabilitet har jag valt att kontakta en del av respondenterna på telefon innan enkäten har 
skickats. Vid telefonkontakten har respondenterna haft möjlighet att vid behov hänvisa mig 
till den som de har ansett kunna svara på enkäten (vanligen ekonomichefen eller controllern). 
För de respondenter där telefonkontakt inte har förkommit har enkäten i möjligaste mån 
skickats till ekonomichefen på myndigheten. I vissa fall har det inte framgått av myndighetens 
hemsida vem som är ekonomichef. Då har enkäten skickats till registratorn på myndigheten 
med attention till ekonomichefen. Förhoppningsvis har detta förfarande bidragit till att skapa 
en, för undersökningsmetoden, god validitet. För att skapa en bättre validitet hade intervjuer 
kunnat utgöra ett alternativ till urvalsmetod. Nackdelen med dessa är det är svårare att 
genomföra samma antal intervjuer som en enkät medger och risken finns fortfarande att 
respondenten inte avger sanningsenliga svar. För att få volym i de inkomna svaren har detta 
alternativ fått stå tillbaka, eventuellt på bekostnad av en något lägre validitet. 
 
Bortfallsanalysen visar indikationer på att det skulle finnas en snedfördelning i det insamlade 
datamaterial, vad avser anmärkning i revisionsberättelsen hos respondenter och icke 
respondenter. Detta kan komma att påverka undersökningens validitet negativt då beslutet att 
förkasta de på förhand uppställda hypoteserna kan ta på felaktiga grunder. 
 
Ett större antal frågor i enkäten hade eventuellt kunnat bidra till att fler antal avvikelser 
mellan normgivarens föreskrifter och den praxis användarna tillämpar. Här har dock ett 
övervägande gjorts med sannolikheten att få in besvarade enkäter. Det finns även en risk att 
de frågor som har ställts är av för generell karaktär och inte bidrar till att visa några 
variationer i det sätt som olika myndigheter tillämpar föreskrifterna på. Den validitet som 
uppnås kan med ledning av ovanstående antas vara god, men skulle kunna bli bättre med ett 
större antal frågor kring tillämpningen av de angivna föreskrifterna. 
 
Vidare finns också en risk att respondenterna väljer att svara på ett sätt som de tror att jag vill 
att de ska svara på. Eller att de väljer att svara på ett sätt som bidrar till att skapa en mer 
positiv bild av myndigheten. Det har varit svårt att direkt påverka respondenternas 
ställningstagande då de har besvarat enkäten men till viss del finns det ändå en möjlighet att 
kontrollera en del av sanningshalten med hjälp av sekundärdata. Exempelvis kan myndigheten 
ange att de följer angivna föreskrifter samtidigt som de har fått en anmärkning i 
revisionsberättelsen för bristande efterlevnad av angivna föreskrifter. Det kan i så fall ses som 
en indikation på att det finns brister i de svar som respondenterna har avgett. De svar som har 
erhållits i attitydundersökningen är i högsta grad personbundna vilket medför att det kan bli 
svårt att exakt återskapa undersökningen. Det finns till exempel en risk att de som har 
besvarat enkäten avslutar sin anställning inom myndigheten vilket medför att delar av 
enkätundersökningen kan bli svår att göra om på ett identiskt sätt. Den kontroll som till viss 
del har genomförts med hjälp av sekundärdata bidrar dock till att skapa en tillfredsställande 
reliabilitet. 
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4.7 Sammanfattning 
 
Kapitlet beskriver den empiriska metod som har använts för att operationalisera syftet med 
uppsatsen. Jag har valt att göra en survey med hjälp av en enkätundersökning för att samla in 
primärdata. Enkätundersökningen består av två delar, en tillämpningsundersökning och en 
attitydundersökning. Attitydundersökningen syftar till att kartlägga attityderna hos de 
individer som ansvarar för myndighetens årsredovisning på central nivå. Syftet med 
tillämpningsundersökningen är att få fram ett underlag för att kunna studera graden av 
harmonisering inom statlig redovisning samt att eventuellt kunna falsifiera de hypoteser vilka 
ställdes upp under avsnitt 3 teori.  
 
Det urval som har definierats består av 221 stycken statliga myndigheter. Merparten av dessa 
har enbart kontaktats via e-mail. För ett mindre antal (50 stycken) har det utskickade e-mailet 
även föregåtts av en telefonkontakt för att på så sätt försöka minska bortfallets storlek. Den 
målpopulation som har identifierats är redovisningsansvariga på central nivå. Det totala 
bortfall som har drabbat undersökningen utgörs av 165 uteblivna svar vilket utgör 74,6 % av 
det totala urvalet.  
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5 ANALYS 
 
Kapitlet beskriver den analys som är gjord av det insamlade datamaterialet. Analysen visar 
att det inte finns någon enhetlig praxis mellan de olika myndigheterna hur de 
redovisningsansvariga tillämpar normgivarens föreskrifter. Även den övergripande graden av 
harmonisering gentemot normgivarens föreskrifter har visat sig vara låg. Av de uppställda 
hypoteserna har två inte kunnat förkastas, en kvarstår på grund av avsaknad av datamaterial 
för test och den resterande delen av hypoteserna förkastas. Avslutningsvis innehåller kapitlet 
dels en översiktlig sammanställning av hypotesprövningen och dels en sammanfattning av den 
analys som har gjorts. 
 

5.1 Harmonisering av statlig redovisning 
 
För att kunna avgöra graden av harmoniseringen utifrån resultaten från enkätundersökningen 
har Herfindahls koncentrationsindex (H-index) använts. H-index är användbart för att mäta 
harmonisering av specifika metoder och principer inom redovisning (Teil, 1973). Herfindahls 
index antar vid beräkning ett värde mellan 0 och 1. Ju närmare 0 desto lägre är graden av 
harmonisering och vice versa (Tagesson, 2002).  
 
För att beräkna Herfindahls koncentrationsindex används följande formel: 
 
 

∑
−

=
T

t
tpH

1

2
 

 
 H = Herfindahls index 
 T = Antalet tillämpningar, t 
 Pt = Relativ frekvens av tillämpningar, t. 
 
En analys av det insamlade datamaterialet visar att det finns en skillnad mellan normgivarens 
föreskrifter och det sätt som de olika myndigheterna tillämpar dem på. Samtliga myndigheter 
anser själva att de följer ESV föreskrifter men vissa av dem anger att detta inte framgår i 
årsredovisningen, vilket det finns ett krav från ESV att det ska göra. (En fullständig 
sammanställning av utfallet av de frågor som har ställts finns i bilaga 3).  
 
Tabell 5.1 utgör en sammanställning av resultatet från enkätundersökningen.  
 
 
Tabell 5.1 Skillnad mellan användarnas tillämpning och normgivarens föreskrifter 
     

Skillnad  Frekvens Procent Kumulativ procent 
Ja 13 23,2 23,2 
Nej 43 76,8 100 
Totalt 56 100  
H–index = 0,64    
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De fall där myndigheterna inte använder sig av de olika föreskrifterna har inte räknats som 
avvikelser från normgivarens föreskrifter. Dessa kan snarare ses som en mer naturlig variation 
då alla exempelvis inte har anledning att särredovisa återföring av nedskrivningar. H-index 
har beräknats till 0,64 vilket bidrar till att den övergripande graden av harmonisering inom 
statlig redovisning kan anses vara relativt god. Resultatet kan jämföras med de resultat vilka 
Murphy (2000) har beräknat vad avser harmonisering i olika länder relaterat till 
implementeringen av IAS (International Acccounting Standards). Resultaten från den studien 
visar bland annat att de H-index vilka har beräknats, för de föreskrifter som rör redovisning av 
inventarier, avskrivningar, konsolideringar och finansiella uttalanden, varierar mellan 0,46 
och 0,78. Slutsatserna av studien visar att graden av harmonisering, inom de undersökta 
fallen, är god. Med ledning av dessa resultat kan därför den övergripande graden av 
harmonisering inom statlig redovisning i Sverige också anses vara relativt god. 
 
Av tabellen framgår det även att av 56 myndigheter är det tretton myndigheter som avviker 
från de föreskrifter som ESV har angett. Med avvikelse avses att myndigheten inte redogör 
för information i årsredovisningen på ett sätt vilket överensstämmer med de föreskrifter som 
ESV har angett. Av de myndigheter som har deltagit i enkätundersökningen är det enbart en 
som har fått en anmärkning i revisionsberättelsen av Riksrevisionen. En förklaring till att det 
inte är fler kan vara att myndigheterna har fått en anmärkning till styrelsen att åtgärda 
felaktigheter, utan att det är synbart för en utomstående betraktare.  
 
 
Av tabell 5.2 framgår det gentemot vilka föreskrifter det finns en skillnad mellan 
föreskrifterna och den praxis användarna tillämpar. 
 
 
Tabell 5.2 Skillnad mellan användarnas tillämpning och normgivarens föreskrifter 
     

Föreskrift  Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

H-
index 

Redovisning av jämförelsetal i årsredovisningen 3 9,1 9,1 0,89 
Sammanställning av väsentliga uppgifter i ÅR 3 9,1 18,2 0,89 
Redogörelse för avvikelse från allmänna råd mm 7 21,2 39,4 0,75 
Redovisning av byte av redovisningsprincip 4 12,1 51,5 0,85 
Förklaring till bristande överensstämmelse mellan 
resultatredovisning och årsredovisningen i övrigt 

6 18,2 69,7 0,76 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 12,1 81,8 0,82 
Redovisning av tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper? 2 6,1 87,9 0,93 
Korrigering av tidigare års avskrivningar, nedskrivningar och 
uppskrivningar 

4 12,1 100,0 0,81 

Totalt 33 100,0   
 
 
Av de totalt 10 föreskrifter som har omfattats av enkätundersökningen finns det i någon 
utsträckning avvikelser från åtta av dem. Emellertid är avvikelserna spridda mellan ett större 
antal myndigheter. Det ger indikationer på att det till viss del finns en enhetlig praxis mellan 
myndigheterna, graden av horisontell harmonisering blir därför relativt hög. 
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Då det finns dels en relativt hög harmonisering mellan den praxis de olika myndigheterna 
tillämpar och dels mellan den övergripande tillämpningen och normgivarens föreskrifter, kan 
graden av harmonisering anses vara relativt hög. En hög grad av harmonisering bidrar till att 
det tillämpningsgap som finns är relativt litet. 
 
 

5.1.2 Respondentens ålder och kön 
 
5.1.2.1 Respondentens kön 
 
Av tabell 5.3 framgår det att det är fler kvinnor än män som har besvarat enkäten. Trots det är 
det, relativt sett, dubbelt så många män som anger att myndigheten avviker från normgivarens 
föreskrifter.  
 
 
Tabell 5.3 Respondentens kön relaterat till skillnad mellan normgivarens föreskrifter och 

tillämpning 
     

  Skillnad mellan normgivarens 
föreskrifter och tillämpning 

  

Respondentens kön Ja Nej Totalt  
Man Antal 9 15 24  
 Förväntat antal 5,6 18,4 24,0  
 Residual 3,3 -3,4   
      
Kvinna Antal 4 28 32  
 Förväntat antal 6,9 25,1 32,0  
 Residual -3,4 3,4   
      
Totalt  12 44 56  
 
 
För att kunna utesluta eller eventuellt påvisa om respondentens kön eller ålder påverkar 
tillämpningen av normgivarens föreskrifter har ett test genomförts med hjälp av Fishers Exact 
test. Detta test kan användas istället för ett Chi-Square test då antalet observationer är få 
(Howitt & Cramer, 2001).  
 
 
Tabell 5.4 visar sambanden mellan respondentens kön och skillnaden mellan normgivarens 
föreskrifter och de redovisningsansvarigas praxis. 
 
 
Tabell 5.4 Chi – Square test & Fischer Exact Test, respondentens kön/skillnad mellan normgivarens 

föreskrifter och tillämpning 
     

Test Värde df Asymp. sig. (2-
sided) 

Exact sig. 
(2-sided) 

Exact sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi - Square 4,809 1 0,028   
Fischer exact test    0,053 0,031 
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Resultatet av testet visar att det finns ett signifikant samband på 5% nivån mellan 
respondentens kön och skillnaden mellan de redovisningsansvarigas praxis och normgivarens 
föreskrifter. Det är svårt att finna en direkt anledning till varför män skulle vara mer benägna 
att avvika från normgivarens föreskrifter än vad kvinnor i motsvarande positioner gör. De kan 
vara så att män är mer benägna att avslöja brister än vad kvinnor är. Det är också möjligt att 
fördelningen är helt slumpmässig och inte går att relatera respondenternas svar till 
myndigheten som helhet. 
 
 
5.1.2.2 Respondentens ålder 
 
Tabell 5.5 visar andelen hur många respondenter i respektive åldersgrupp som har angett att 
myndigheten följer/inte följer normgivarens föreskrifter. Den relativa procenten visar den del 
av avvikelserna från normgivarens föreskrifter som är hänförlig till respektive åldersgrupp. 
De största avvikelserna har rapporterats av respondenter i åldern 50 – 59 år. Denna grupp 
utgör dock hälften av det totala antalet respondenter. 
 
 
Tabell 5.5 Respondentens ålder relaterat till skillnad mellan normgivarens föreskrifter och tillämpning
     
  Skillnad mellan normgivarens 

föreskrifter och tillämpning 
  

Respondentens ålder Ja Nej Totalt  
20 –29 år Antal 1 1 2  
 Förväntat antal 0,5 1,5 2,0  
 Residual 0,5 -0,5   
      

30 –39 år Antal 1 5 6  
 Förväntat antal 1,4 4,6 6,0  
 Residual -0,4 0,4   
      

40 – 49 år Antal 4 9 13  
 Förväntat antal 3,0 10,0 13,0  
 Residual 1,0 -1,0   
      

50 – 59 år Antal 7 20 27  
 Förväntat antal 6,3 20,7 27,0  
 Residual 0,7 -0,7   
      

> 60 år Antal 0 8 8  
 Förväntat antal 1,9 6,1 8,0  
 Residual -1,9 1,9   
      

Totalt  13 43 56  
 
För att kunna avgöra om det finns ett samband mellan respondentens ålder och skillnad 
mellan normgivarens föreskrifter har Spearman’s rho test använts. Fischers Exact test har inte 
varit möjligt att använda då antalet grupper har varit för många. 
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Tabell 5.6 Spearman’s rho, korrelation mellan respondentens ålder och skillnad mellan praxis och 

normgivarens föreskrifter. 
     

Test   Skillnad mellan tillämpning 
och föreskrifter 

Respondentens 
ålder 

Spearman’s rho Skillnad mellan Korrelation 1,000 0,164 
 föreskrifter och  Sig. (1-tailed) - 0,114 
 tillämpning N 56 56 
   

 Respondentens Korrelation 0,164 1,000 
 ålder Sig. (1-tailed) 0,114 - 
  N 56 56 
 
 
Det finns inte någon utmärkande signifikans mellan respondentens ålder och det sätt som 
myndigheterna tillämpar normgivarens föreskrifter på. Dock överstiger det beräknade värdet 
marginellt värdet för att sambandet skulle vara signifikant på 5 % nivån. Det kan ses som en 
indikation på att det trots allt föreligger ett visst samband mellan respondentens ålder och den 
praxis som de redovisningsansvariga tillämpar. En förklaring till den låga signifikansen kan 
finnas i de grupper som har använts för att dela in respondenternas ålder. Det är möjligt att 
dessa grupper har varit många och för vida i förhållande till de antal myndigheter som har 
avvikelser gentemot normgivarens föreskrifter. Därtill kunde en exakt angivelse av 
respondentens ålder medge en analys av rådata där eventuellt en normalfördelning kunde ha 
analyserats.  
 
Det är svårt att se någon direkt förklaring till varför respondentens ålder skulle påverka 
tillämpningen av normgivarens föreskrifter. Det kan vara så att de som är äldre har arbetat en 
längre tid inom myndigheten. Vilket kan medföra att de inte ser lika allvarligt på en 
överträdelse av angivna föreskrifter som en yngre person vilken kan tänkas ha ett färre antal 
tjänstgöringsår inom myndigheten. Införandet av den statliga redovisningsmodellen där 
redovisning sker enligt bokföringsmässiga grunder har skett under den senaste tioårsperioden. 
Det kan bidra till att yngre och senare utbildade personer är mer bekanta med redovisning 
enligt bokföringsmässiga grunder. Det kan bidra till att yngre personer inte, på grund av en 
annan kunskapsmässig bakgrund, avviker från normgivarens föreskrifter. 
 
Det senare påståendet kan till viss del analyseras genom att gruppera respondenterna i två 
grupper. Grupp 0 har fått omfatta de respondenter som är yngre eller lika med 39 år och grupp 
1 omfattar resterande respondenter. Brytpunkten har bestämts utifrån antagandet att de som 
idag är maximalt 39 år var 29 år då införandet av den statliga redovisningsmodellen 
genomfördes. Dessa kan därmed i högre utsträckning antas ha gått igenom en utbildning som 
är mer inriktad mot den nya redovisningsmodellen.  
 
Tabell 5.7 visar resultatet av det Chi-Square Test som har genomförts efter det att 
åldersgrupperna har slagits samman till enbart två grupper. 
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Tabell 5.7 Chi – Square test & Fischer Exact Test, respondentens kön (grupperad)/skillnad mellan 

normgivarens föreskrifter och tillämpning 
     

Test Värde df Asymp. sig. (2-
sided) 

Exact sig. 
(2-sided) 

Exact sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi - Square 4,809 1 0,028   
Fischer exact test    0,053 0,031 
      
 
 
 

5.2 Externa faktorer 
 
Två respondenter har undanbett sig att delta i attitydundersökningen. Det har fått till följd att 
det finns en skillnad i de svarsfrekvenser som anges i tabellerna. Svarsfrekvensen för 
tillämpningsundersökningen är 56 och motsvarande för attitydundersökningen är 54. 
 

5.2.1 Sanktioner 
 
5.2.1.1 Sanktioner 
 
Svaret i detta avsnitt fördelar sig efter en sjugradig skala enligt följande: 
 
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Tabell 5.8 Sanktioner 
     

Enkätfråga 13 & 14     Medel. Median 
13. Jag upplever att det finns sanktioner som är kopplade till felaktig redovisning 4,22 4,50 
14. De sanktioner som finns bidrar till att den ekonomiska rapportering jag 
ansvarar för alltid överensstämmer med angina föreskrifter 

4,50 5,00 

 
 
 
Enkätstudien visar att respondenterna anser att det endast i lägre utsträckning finns sanktioner 
som är kopplade till felaktig ekonomisk redovisning. De sanktioner som finns bidrar inte i 
någon övertygande utsträckning till att den ekonomiska rapporteringen sker enligt 
normgivarens föreskrifter. 
 
För att kunna testa om det finns ett samband, mellan om de redovisningsansvariga upplever 
att det finns sanktioner kopplade till felaktig ekonomisk redovisning och skillnad mellan 
tillämpning och föreskrifter, har Speaman’s rho använts. Resultatet av det testet presenteras i 
tabell 5.10. 
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Tabell 5.10 Spearman’s rho, korrelation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat 

till de redovisningsansvarigas uppfattning om sanktioner (fråga 13). 
     

 
Test 

  Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

”Det finns sanktioner 
vilka är kopplade till 
felaktig redovisning” 

Spearman’s rho Skillnad mellan Korrelation 1,000 -0,233* 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,045 
 föreskrifter N 56 54 
   

 Det finns sanktioner Korrelation -0,233* 1,000 
 vilka är kopplade till Sig. (1-tailed) 0,045 - 
 felaktig redovisning N 54 54 
* korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (1-tailed)   
 
Testet visar att det finns ett signifikant samband på 0,05 nivån. Emellertid är värdet på 
korrelationskoefficienten negativt vilket indikerar att förhållandet i den uppställda hypotesen 
kan vara omvänt. Trots att respondenterna har angett att de inte i någon högre utsträckning 
uppfattar att det finns sanktioner förefaller de sanktioner som finns ha en viss betydelse för 
hur normgivarens föreskrifter tillämpas.  
 
För att ytterligare undersöka detta faktum har respondenternas svar grupperas i två grupper. 
Medelvärdet för respondenternas svar är 4,22 vilket har utgöra ett utgångsvärde för en 
gruppering. Svarsalternativen 1 t o m 4 utgör grupp 0 (respondenterna instämmer i lägre 
utsträckning) och resterande 5 t o m 7 utgörs av grupp 1 (respondenterna instämmer i högre 
utsträckning). För att kunna analysera resultaten har ett Chi – Square test och Fishers Exact 
Test genomförts. Utfallet från testen redovisas i tabell 5.11. 
 
 
Tabell 5.11 Chi – Square test & Fischer Exact Test, sanktioner (grupperad) kopplade till felaktig 

redovisning/skillnad mellan normgivarens föreskrifter och tillämpning 
     

Test Värde df Asymp. sig. (2-
sided) 

Exact sig. 
(2-sided) 

Exact sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi - Square 2,533 1 0,111   
Fischer exact test    0,202 0,101 
      
 
 
Utifrån den gjorda grupperingen finns det inga signifikanta samband på 1%- eller 5%-nivån. 
De beräknade signifikansnivåerna ger dock en indikation på att det trots allt skulle finnas ett 
samband mellan hur de redovisningsansvariga tillämpar normgivarens föreskrifter och den 
utsträckning de upplever att det finns sanktioner vilka är kopplade till felaktig redovisning. 
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Med hjälp av de grupperade värdena har även Pearson Correlation genomförts. Utfallet 
redovisas i tabell 5.12. 
 
 
Tabell 5.12 Pearson Correlation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat till de 

redovisningsansvarigas uppfattning om sanktioner (grupperad). 
     

   Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

”Det finns sanktioner 
vilka är kopplade till 
felaktig redovisning” 

 Skillnad mellan Pearson Correlation 1,000 0,217 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,058 
 föreskrifter N 56 54 
   

 Det finns sanktioner Pearson Correlation 0,217 1,000 
 vilka är kopplade till Sig. (1-tailed) 0,058 - 
 felaktig redovisning N 54 54 
   
 
 
Resultatet från testet visar att korrelationen är positiv, vilket stödjer den uppställda hypotesen. 
Signifikansnivån tangerar nästan värdet för ett signifikant samband på 5%-nivån. Detta ger 
ytterligare indikationer på att det skulle finnas ett samband mellan de fall då de 
redovisningsansvariga upplever att det finns sanktioner som är kopplade till felaktig 
redovisning och tillämpningen av normgivarens föreskrifter. 
 
Resultatet från testet bidrar till att den uppställda hypotesen  
 
H1: Upplever användarna att det finns sanktioner som är kopplade till felaktig redovisning är 
de mindre benägna att avvika från normgivarens föreskrifter än om de inte upplever att det 
finns sanktioner som är kopplade till felaktig redovisning. 
 
 kommer att kvarstå tillsvidare. 
 
 
5.2.1.2 Anmärkning i revisionsberättelsen 
 
 
Svaret i detta avsnitt fördelar sig efter en sjugradig skala enligt följande: 
 
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
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Tabell 5.13 Anmärkning i revisionsberättelsen 
     

Enkätfråga 19 & 20     Medel Median 
19. En anmärkning i revisionsberättelsen som grundar sig på felaktig ekonomisk 
redovisning är allvarlig för myndigheten 

6,73 6,00 

20. Den ekonomiska rapportering jag ansvarar för alltid överensstämmer med 
angina föreskrifter för att undvika att myndigheten får en anmärkning i 
revisionsberättelsen 

5,93 7,00 

 
 
Resultatet från enkätundersökningen visar att respondenterna anser att en anmärkning i 
revisionsberättelsen är allvarlig för myndigheten. Dock bidrar detta inte till att de i lika hög 
utsträckning redovisar på ett sätt som syftar till att undvika att myndigheten får en 
anmärkning i revisionsberättelsen. 
 
För att kunna testa om det finns ett samband, mellan vilken betydelse de 
redovisningsansvariga upplever att en anmärkning i revisionsberättelsen har och skillnad 
mellan tillämpning och föreskrifter, har Speaman’s rho använts. Resultatet av det testet 
presenteras i tabell 5.14. 
 
 
Tabell 5.14 Spearman’s rho, korrelation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat 

till de redovisningsansvarigas uppfattning om en anmärkning i revisionsberättelsen är av 
betydelse (fråga 19). 

     

 
Test 

  Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

”Betydelsen av en 
anmärkning i revisions-

berättelsen” 
Spearman’s rho Skillnad mellan Korrelation 1,000 0,242* 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,039 
 föreskrifter N 56 54 
   

 ”Betydelsen av en Korrelation 0,242* 1,000 
 anmärkning i Sig. (1-tailed) 0,039 - 
 Revisionsberättelsen” N 54 54 
* korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (1-tailed)   
 
 
Resultatet visar på ett signifikant samband på 0,05 nivån mellan de redovisningsansvarigas 
uppfattning om betydelsen av en anmärkning i revisionsberättelsen relaterat till skillnaden 
mellan praxis och normgivarens föreskrifter. Genom den uppställda hypotesen kan ett 
negativt värde på korrelationskoefficienten förväntas. Värdet på korrelationskoefficienten 
antyder dock att det samband som den uppställda hypotesen förklarar skulle kunna vara det 
omvända. Därav har ytterligare statistiska tester gjorts.  
 
För att ytterligare studera resultaten har det gjorts en gruppering av respondenternas svar. 
Svarsalternativen 1 t o m 4 har hamnat i grupp 0 (respondenterna instämmer i lägre 
utsträckning) och resterande 5 t o m 7 utgörs av grupp 1 (respondenterna instämmer i högre 
utsträckning). För att kunna analysera resultaten har ett Chi – Square test och Fishers Exact 
Test genomförts. Utfallet från testen redovisas i tabell 5.15. 
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Tabell 5.15 Chi – Square test & Fischer Exact Test, de redovisningsansvarigas uppfattning kring en 

anmärkning i revisionsberättelsen (grupperad)/skillnad mellan normgivarens föreskrifter 
och tillämpning 

     

Test Värde df Asymp. sig. (2-
sided) 

Exact sig. 
(2-sided) 

Exact sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi - Square 3,453 1 0,063   
Fischer exact test    0,084 0,084 
      
 
Resultatet ger indikationer att det finns ett samband mellan de redovisningsansvarigas 
uppfattning om en anmärkning i revisionsberättelsen och hr normgivarens föreskrifter 
tillämpas eller ej. Sambandet är emellertid inte signifikant för den grupperade variabeln 
varvid enbart indikationer kan ses då värdet marginellt överstiger signifikans på 5%-nivån. 
 
I tabell 5.16 visas utfallet från ett korrelationstest som har gjorts med hjälp av Pearson 
Correlation Test. 
 
 
Tabell 5.16 Pearson Correlation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat till de 

redovisningsansvarigas uppfattning om sanktioner (grupperad). 
     

   Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

”Betydelsen av en 
anmärkning i 

revisionsberättelsen” 
 Skillnad mellan Pearson Correlation 1,000 - 0,253* 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,033 
 föreskrifter N 56 54 
   

 ”Betydelsen av en  Pearson Correlation - 0,253* 1,000 
 anmärkning i Sig. (1-tailed) 0,033 - 
 Revisionsberättelsen” N 54 54 
* korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (1-tailed)   
 
 
Resultatet visas på en negativ korrelationskoefficient och även ett signifikant samband mellan 
variablerna på 5%-nivån. Grupperingen av respondenternas svar har bidragit till att värdet på 
korrelationskoefficienten har ändrats. Det kan ses som ett tecken på att antalet observationer 
är för få och att resultatet påverkas av detta faktum. Emellertid kan den uppställda hypotesen 
inte förkastas utan: 
 
H2: Uppfattar de redovisningsansvariga att en anmärkning i revisionsberättelsen är allvarlig 
kommer de i mindre utsträckning att avvika från normgivarens föreskrifter än om de 
uppfattar att en anmärkning i revisionsberättelsen är av ringa betydelse. 
 
 kvarstår. 
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5.3.2 Massmedia 
 
Svaret i detta avsnitt fördelar sig efter en sjugradig skala enligt följande: 
 
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Tabell 5.17 visar medelvärdet av svaren från fråga 15 och 16 på enkäten. Frågorna syftar till 
at kartlägga respondenternas inställning till massmedia och i vilken utsträckning medias 
granskning påverkar redovisningen. 
 
 
Tabell 5.17 Massmedia 
     

Enkätfråga 15 & 16     Medel. Median 
15. Medias granskning av statliga myndigheter är positiv för verksamheten 4,96 5,00 
16. Medias granskning bidrar till att den ekonomiska rapportering jag ansvarar för 
alltid överensstämmer med angina föreskrifter 

3,44 2,50 

 
 
Medelvärdet från frågorna visar att respondenterna inte anser att medias granskning är 
överdrivet positiv för verksamheten. Respondenterna anser inte i någon större utsträckning att 
den ekonomiska rapporteringen påverkas av medias granskning. 
 
 
Tabell 5.18 Spearman’s rho, korrelation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat 

till de redovisningsansvarigas uppfattning om massmedias påverkan på redovisningen 
(fråga 16). 

     

 
Test 

  Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

”Massmedias 
påverkan på 

redovisningen” 
Spearman’s rho Skillnad mellan Korrelation 1,000 0,108 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,218 
 föreskrifter N 56 54 
   

 ”Massmedias Korrelation 0,108 1,000 
 påverkan på Sig. (1-tailed) 0,218 - 
 redovisningen” N 54 54 
   
 
 
För att kunna skapa en jämförelse med tidigare resultat har en gruppering av svarsalternativen 
gjorts. Svarsalternativen 1 t o m 4 har hamnat i grupp 0 (respondenterna instämmer i lägre 
utsträckning) och resterande 5 t o m 7 utgörs av grupp 1 (respondenterna instämmer i högre 
utsträckning). För att kunna analysera resultaten har ett Chi – Square test och Fishers Exact 
Test genomförts. Utfallet från testen redovisas i tabell 5.19. 
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Tabell 5.19 Chi – Square test & Fischer Exact Test, de redovisningsansvarigas uppfattning om 

massmedias påverkan på redovisningen (grupperad)/skillnad mellan normgivarens 
föreskrifter och tillämpning 

     

Test Värde df Asymp. sig. (2-
sided) 

Exact sig. 
(2-sided) 

Exact sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi - Square 0,146 1 0,702   
Fischer exact test    1,000 0,488 
      
 
 
Utfallet från testet visar att det inte finns något signifikant samband (eller indikationer på 
samband) mellan de testade variablerna.  
 
Det sammantagna resultatet visar att respondenternas uppfattning om massmedias betydelse 
för redovisningens utformning inte har ett signifikant samband med hur normgivarens 
föreskrifter tillämpas. En anledning till det kan vara att de inte anser att medias granskning 
varken är särskilt positiv för verksamheten eller att den i en högre utsträckning påverkar 
redovisningens utformning. På grund av den låga signifikansnivån kommer den uppställda 
hypotesen  
 
H3: Upplever de redovisningsansvariga att medias granskning påverkar på myndighetens 
redovisning kommer de i mindre utsträckning att avvika från normgivarens föreskrifter än om 
de upplever att medias granskning är av ringa betydelse. 
 
 att förkastas. 
 
 

5.3.3 Reglernas utformning & de redovisningsansvarigas utbildning 
 
Svaret i detta avsnitt fördelar sig efter en sjugradig skala enligt följande: 
 
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Tabell 5.20 visar medel- och medianvärdet från frågorna 17 och 18 på enkäten. 
 
 
Tabell 5.20 Reglernas utformning 
     

Enkätfråga 17 & 18     Medel. Median 
17. Min arbetsgivare har tillsett att jag har fått erforderlig utbildning för att kunna 
följa de föreskrifter som är kopplad till ekonomisk redovisning inom statlig 
verksamhet 

5,44 6,00 

18. Den utbildning jag har fått av min arbetsgivare bidrar till att den ekonomiska 
rapportering jag ansvarar för alltid överensstämmer med angina föreskrifter 

5,19 6,00 
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Medelvärdet från respondenternas svar i enkätundersökning visar att dessa i lägre utsträckning 
anser att den utbildning de har fått av arbetsgivaren bidrar till att den ekonomiska 
rapporteringen sker enligt normgivarens föreskrifter. Det är möjligt att det beror på att det är 
andra faktorer som i första hand är avgörande för om normgivarens föreskrifter följs eller ej. 
 
 
Tabell 5.21 Spearman’s rho, korrelation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat 

till de redovisningsansvarigas uppfattning om massmedias påverkan på redovisningen 
(fråga 17) 

     

 
Test 

  Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

”Arbetsgivaren har 
utbildat respondenten” 

Spearman’s rho Skillnad mellan Korrelation 1,000 -0,038 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,391 
 föreskrifter N 56 54 
   

 ”Arbetsgivaren har  Korrelation -0,038 1,000 
 utbildat respondenten” Sig. (1-tailed) 0,391 - 
  N 54 54 
   
 
 
För att kunna utesluta eventuella indikationer på samband mellan variablerna har 
respondenternas svar grupperats i två grupper. Svarsalternativen 1 t o m 4 har hamnat i grupp 
0 (respondenterna instämmer i lägre utsträckning) och resterande 5 t o m 7 utgörs av grupp 1 
(respondenterna instämmer i högre utsträckning). För att kunna analysera resultaten har ett 
Chi – Square test och Fishers Exact Test genomförts. Utfallet från testen redovisas i tabell 
5.22. 
 
 
Tabell 5.22 Chi – Square test & Fischer Exact Test, de redovisningsansvarigas uppfattning om den 

utbildning de har erhållit av sin arbetsgivare (grupperad)/skillnad mellan normgivarens 
föreskrifter och tillämpning 

     

Test Värde df Asymp. sig. (2-
sided) 

Exact sig. 
(2-sided) 

Exact sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi - Square 0,974 1 0,324   
Fischer exact test    0,478 0,259 
      
 
 
Emellertid påvisar inget av dessa test några signifikanta samband eller indikationer på att det 
skulle finnas några statistiska samband mellan de testade variablerna.  
 
Korrelationen mellan den nya, grupperade, variabeln och de redovisningsansvarigas 
tillämpning av normgivarens föreskrifter framgår av tabell 5.23. 
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Tabell 5.23 Pearson Correlation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat till de 
redovisningsansvarigas uppfattning om den utbildning de har erhållit av sin arbetsgivare 
(grupperad). 

     

   Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

”Uppfattning kring 
erhållen utbildning” 

 Skillnad mellan Pearson Correlation 1,000 - 0,134 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,166 
 föreskrifter N 56 54 
   

 Uppfattning kring Pearson Correlation - 0,134 1,000 
 Erhållen utbildning” Sig. (1-tailed) 0,166 - 
  N 54 54 
   
 
 
Utfallet av testet visar emellertid att den grupperade variabeln påvisar ett starkare samband än 
vad de enskilda svarsalternativen i variabeln gör. Det kan ses som ett tecken på att antalet 
observationer har varit för få vilket i sin tur har påverkat möjligheten att påvisa statistiska 
samband. 
 
Avsaknaden av signifikanta samband mellan hur normgivarens föreskrifter tillämpas och om 
respondentens anser att dennes arbetsgivare har bidragit med utbildning för att angivna regler 
ska kunna följas leder till att den uppställda hypotesen: 
 
H4: Upplever de redovisningsansvariga att den utbildning de har erhållit för att kunna 
tillämpa normgivarens föreskrifter är tillräcklig kommer de i mindre utsträckning avvika från 
föreskrifterna än i de fall då de anser sig ha bristande utbildning. 
 
 kommer att förkastas. 
 

5.3.4 Myndighetsledningens anvisningar för redovisning 
 
 
Svaret i detta avsnitt fördelar sig efter en sjugradig skala enligt följande: 
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Tabell 5.24 Syftet med den ekonomiska redovisningen 
     

Enkätfråga 21 & 22     Medel Median
21. Myndighetsledningens syfte med den ekonomiska redovisningen framgår tydligt 5,19 6,00 
22. Den ekonomiska rapportering jag ansvarar för överensstämmer alltid med de 
anvisningar som myndighetsledningen anger 

5,94 5,50 
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De svar som respondenterna har angett enkätunderökningen indikerar att de inte anser att 
myndighetsledningens syfte med den ekonomiska redovisningen framgår tydligt. Däremot har 
anger respondenterna att de i högre utsträckning försöker följa de föreskrifter vilka 
myndighetsledningen har angett. 
 
Tabell 5.25 utgör en sammanställning över korrelationen mellan variabeln skillnad mellan 
tillämpning och föreskrifter och variabeln de redovisningsansvarigas uppfattning om huruvida 
myndighetsledningens föreskrifter är tydliga eller ej. För att genomföra analysen har 
Spearman’s rho använts eftersom datamaterialet inte är normalfördelat. 
 
 
Tabell 5.25 Spearman’s rho, korrelation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat 

till de redovisningsansvarigas uppfattning tydligheten i myndighetsledningens 
anvisningar (fråga 21) 

     

 
Test 

  Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

”Tydligheten i 
myndighetsledningens 

anvisningar” 
Spearman’s rho Skillnad mellan Korrelation 1,000 -0,017 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,451 
 föreskrifter N 56 54 
   

 ”Tydligheten i Korrelation -0,017 1,000 
 myndighetsledningens Sig. (1-tailed) 0,451 - 
 anvisningar” N 54 54 
   
 
Sammanställningen visar inget tecken på något signifikant samband mellan respondentens 
uppfattning om tydligheten i myndighetsledningens föreskrifter relaterat till en skillnad 
mellan föreskrifter och praxis. Korrelationskoefficienten visar också att sambandet inte kan 
förklaras med hjälp av en rät linje.  
 
För att kunna utesluta eventuella indikationer på samband mellan variablerna har 
respondenternas svar grupperats i två grupper. Svarsalternativen 1 t o m 4 har hamnat i grupp 
0 (respondenterna instämmer i lägre utsträckning) och resterande 5 t o m 7 utgörs av grupp 1 
(respondenterna instämmer i högre utsträckning). För att kunna analysera resultaten har ett 
Chi – Square test och Fishers Exact Test genomförts. Utfallet från testen redovisas i tabell 
5.26. 
 
 
Tabell 5.26 Chi – Square test & Fischer Exact Test, de redovisningsansvarigas uppfattning om 

tydligheten i myndighetsledningens anvisningar (grupperad)/skillnad mellan 
normgivarens föreskrifter och tillämpning 

     

Test Värde df Asymp. sig. (2-
sided) 

Exact sig. 
(2-sided) 

Exact sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi - Square 0,203 1 0,653   
Fischer exact test    0,740 0,448 
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Tabell 5.27 Pearson Correlation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat till de 
redovisningsansvarigas uppfattning om tydlighetens i myndighetsledningens anvisningar 
(grupperad). 

     

   Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

”Uppfattning kring 
erhållen utbildning” 

 Skillnad mellan Pearson Correlation 1,000 - 0,061 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,330 
 föreskrifter N 56 54 
   

 Uppfattning kring Pearson Correlation - 0,61 1,000 
 Erhållen utbildning” Sig. (1-tailed) 0,330 - 
  N 54 54 
   
 
 
Grupperingen av variablerna stärker signifikansen inom det genomförda korrelationstesten. 
Det kan möjligen bero på att antalet observationer ökar inom varje grupp och datamaterialet 
därav blir mer normalfördelat. Osäkerheten i resultatet bidrar till att den uppställda hypotesen: 
 
H5: Uppfattar de redovisningsansvariga det formella syftet med verksamheten som tydligt och 
relevant kommer de i mindre utsträckning att avvika från normgivarens föreskrifter än om de 
uppfattar det formella syftet som otydligt och irrelevant. 
 
 kommer att förkastas. 
 

5.3.5 Resursfördelningen 
 
 
Svaret i detta avsnitt fördelar sig efter en sjugradig skala enligt följande: 
 
Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Tabell 5.28 Resursfördelningen 
     

Enkätfråga 23 & 24     Medel. 
23. De ekonomiska resurser som har tilldelats myndigheten är tillräckliga för att bedriva den 
ålagda verksamheten 

4,5 

24. Den ekonomiska rapportering jag ansvarar för syftar aldrig till att påverka tillförseln av 
framtida resurser 

5,13 

 
 
 
Tabell 5.29 visar resultatet från det test som har genomförts med hjälp av Spearman’s rho. 
Testet syftar till att studera en eventuell signifikans mellan de redovisningsansvarigas 
uppfattning huruvida de angivna resursramen är tillräcklig eller ej och en skillnad mellan 
tillämpning och föreskrifter. 
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Tabell 5.29 Spearman’s rho, korrelation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat 

till de redovisningsansvarigas uppfattning om den angivna resursramen föreskrifter 
(fråga 23) 

     

 
Test 

  Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

”Tillräckliga 
ekonomiska 

resurser” 
Spearman’s rho Skillnad mellan Korrelation 1,000 -0,023 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,436 
 föreskrifter N 56 54 
   

 ”Tillräckliga Korrelation -0,023 1,000 
 ekonomiska Sig. (1-tailed) 0,436 - 
 resurser” N 54 54 
   
 
 
Resultatet från testet visar att det finns inga signifikanta samband mellan de ingående 
variablerna i testet. För att ytterligare undersöka detta faktum har respondenternas svar 
grupperas i två grupper. Medelvärdet för respondenternas svar är 4,22 vilket har utgöra ett 
utgångsvärde för en gruppering. Svarsalternativen 1 t o m 4 utgör grupp 0 (respondenterna 
instämmer i lägre utsträckning) och resterande 5 t o m 7 utgörs av grupp 1 (respondenterna 
instämmer i högre utsträckning). För att kunna analysera resultaten har ett Chi – Square test 
och Fishers Exact Test genomförts. Utfallet från testen redovisas i tabell 5.30. 
 
 
Tabell 5.30 Chi – Square test & Fischer Exact Test, de redovisningsansvarigas uppfattning om de 

tilldelade resurserna är tillräckliga (grupperad)/skillnad mellan normgivarens föreskrifter 
och tillämpning 

     

Test Värde df Asymp. sig. (2-
sided) 

Exact sig. 
(2-sided) 

Exact sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi - Square 0,705 1 0,401   
Fischer exact test    0,523 0,306 
      
 
 
Grupperingen av variablerna bidrog inte i någon högre utsträckning till att påvisa några 
samband mellan de två variablerna. Dock kan konstateras att grupperingen påverkar 
signifikansen mellan variablerna. Resultatet från grupperingen kan anses vara mer signifikant 
än det resultat som framkommer då variablerna inte är grupperade. 
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Tabell 5.30 Pearson Correlation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat till de 

redovisningsansvarigas uppfattning om tydlighetens i myndighetsledningens anvisningar 
(grupperad). 

     

   Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

”Uppfattning kring 
erhållen utbildning” 

 Skillnad mellan Pearson Correlation 1,000 0,114 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,205 
 föreskrifter N 56 54 
   

 Uppfattning kring Pearson Correlation 0,114 1,000 
 Erhållen utbildning” Sig. (1-tailed) 0,205 - 
  N 54 54 
   
 
 
Resultatet från de olika test som har genomförts visar uppvisar inga signifikanta samband 
mellan de redovisningsansvarigas uppfattning kring den tilldelade resursramen och skillnader 
mellan normgivning och praxis. Emellertid kan konstateras att signifikansen ökar i de fall där 
en gruppering av resultatet från observationerna har genomförts. Detta kan bero på att antalet 
observationer har varit få vilket skapar svårigheter att konkretisera det slutgiltiga resultatet. 
Det bidrar till att den uppställda hypotesen:  
 
H6: Uppfattar de redovisningsansvariga den angivna resursramen som tillräcklig kommer de 
i mindre utsträckning att avvika från normgivarens föreskrifter än om de uppfattar den 
angivna resursramen som otillräcklig. 
 
 kommer att förkastas. 
 
 

5.3.7 Externa faktorer 
 
Tabell 5.31 beskriver resultatet av en regressionsanalys där samtliga externa faktorer har 
analyseras. Även respondentens kön och ålder har ingått i analysen då tidigare resultat har 
uppvisat att det finns signifikanta samband mellan dessa variabler och om normgivarens 
föreskrifter tillämpas eller ej.  
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Tabell 5.31 Regressionsanalys av samtliga externa faktorer 
     

Modell Sum of 
squares 

df Mean square F Sig. 

Regression 1,642 8 0,205 1,123 0,367a 
Residual 8,228 45 0,183    
Total 9,870 53    
a. Testade variabler: De ekonomiska resurser som har tilldelats myndigheten är tillräckliga för att bedriva 
den ålagda verksamheten, medias granskning bidrar till att den ekonomiska rapportering jag ansvarar för 
alltid överensstämmer med angivna föreskrifter, jag uppfattar att det finns sanktioner som är kopplade till 
felaktig ekonomisk redovisning, en anmärkning i revisionsberättelsen är alvarlig för myndigheten, 
myndighetsledningens syfte med den ekonomiska rapporteringen framgår tydligt, min arbetsgivare har 
tillsett att jag har fått erforderlig utbildning för att kunna följa de angivna föreskrifterna, respondentens 
kön, respondentens ålder. 
Beroende variabel: Skillnad mellan tillämpning och föreskrifter 
 
 
Resultatet visar att de externa faktorerna tillsammans inte påvisar ett signifikant samband för 
att förklara en skillnad mellan den praxis användarna tillämpar och normgivarens föreskrifter. 
Emellertid är den signifikansnivå som testet uppvisar lägre än vad flera av de externa 
faktorerna uppvisar enskilt. Det kan vara så att det finns ett samspel mellan de olika 
faktorerna vilket kan ses som ett tecken på att det inte enbart är en ensam faktor som påverkar 
om angivna föreskrifter kommer att tillämpas eller ej. 
 
Tabell 5.32 visar utfallet från den regressionsanalys som har gjorts efter det att samtliga 
externa faktorer har grupperats. 
 
 
Tabell 5.32 Regressionsanalys av samtliga externa faktorer (grupperade) 
     

Modell Sum of 
squares 

df Mean square F Sig. 

Regression 1,754 8 0,219 1,215 0,312a 
Residual 8,117 45 0,180    
Total 9,870 53    
a. Testade variabler: Resurser (grupperad), medias granskning (grupperad), sanktioner, en anmärkning i 
revisionsberättelsen är alvarlig för myndigheten (grupperad), myndighetsledningens syfte med den 
ekonomiska rapporteringen framgår tydligt (grupperad), min arbetsgivare har tillsett att jag har fått 
erforderlig utbildning för att kunna följa de angivna föreskrifterna (grupperad), respondentens kön, 
respondentens ålder. 
Beroende variabel: Skillnad mellan tillämpning och föreskrifter 
 
Signifikansnivån är något lägre vilket indikerar att sambandet mellan de ingående variablerna 
stärks när dessa grupperas. Det kan möjligen bero på att antalet observationer har varit få 
vilket påverkar det slutliga resultatet. Fler observationer skulle eventuellt kunna påvisa andra 
samband än vad som nu har varit möjligt att identifiera.  
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5.3 Interna faktorer 
 
Delar av det statistiska materialet finns i bilaga 4. Avsnittet innehåller enbart en verbal analys 
som till vis del har kompletterats med tabeller för att åskådliggöra de olika signifikanstest som 
har gjorts. 
 

5.3.1 Personalramar 
 
Det insamlade datauppgifterna är inte normalfördelat vilket talar för att Spearman’s rho ska 
användas för att eventuellt kunna påvisa en korrelation mellan myndighetens storlek och 
skillnaden mellan den praxis de redovisningsansvariga tillämpar och normgivarens 
föreskrifter. Tabell 5.33 visar resultatet av signifikanstestet. 
 
 
Tabell 5.33 Spearman’s rho, korrelation mellan myndighetens storlek (personalramar) och skillnad 

mellan praxis och normgivarens föreskrifter. 
     

Test   Skillnad mellan tillämpning 
och föreskrifter 

Myndighetens 
storlek 

(personalramar)
Spearman’s rho Skillnad mellan Korrelation 1,000 0,013 
 föreskrifter och  Sig. (1-tailed) - 0,462 
 tillämpning N 56 56 
   

 Myndighetens  Korrelation 0,013 1,000 
 storlek Sig. (1-tailed) 0,462 - 
 (personalramar) N 56 56 
 
 
Testet visar att det inte finns något signifikant samband mellan myndighetens storlek och 
skillnader mellan normgivarens föreskrifter och tillämpning. En anledning till den låga 
signifikansnivån kan vara att antalet myndigheter som har deltagit i undersökningen har varit 
för lågt. Det insamlade datamaterialet har inte kunnat skattas med hjälp av en 
normalfördelning. Skevheten i datauppgifterna har varit hög, vilket kan ha påverkat testet, 
trots att Spearman’s rho till viss del tar hänsyn till skevheten i datamaterial.  
 
För att ytterligare kunna analysera det insamlade datamaterialet har en gruppering gjorts av 
myndigheterna relaterat till deras storlek. Två grupper har skapats utifrån det ursprungliga 
materialet, grupp 0 och grupp 1. Grupp 0 omfattar de myndigheter vilka har 50 eller färre 
anställda. Resterande myndigheter, fler än 50 anställda, utgör grupp 1. Grupperingen 
möjliggör att testa datamaterialet med hjälp av ett Chi-Square Test och Fishers Exact Test. 
Utfallet från dessa test redovisas i tabell 5.34. 
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Tabell 5.34 Chi – Square test & Fischer Exact Test, myndighetens storlek, personalramar 

(grupperad)/skillnad mellan normgivarens föreskrifter och tillämpning 
     

Test Värde df Asymp. sig. (2-
sided) 

Exact sig. 
(2-sided) 

Exact sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi - Square 0,310 1 0,578   
Fischer exact test    0,736 0,406 
      
 
 
Emellertid uppvisar testet från den grupperade variabeln en lägre signifikansnivå än vad den 
ogrupperade variabeln gjorde.  
 
 
Tabell 5.35 Pearson Correlation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat till 

myndigheternas personalmässiga storlek (grupperad). 
     

   Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

Myndighetens 
personalmässiga 

storlek (grupperad) 
 Skillnad mellan Pearson Correlation 1,000 -0,74 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,293 
 föreskrifter N 56 56 
   

 Myndighetens Pearson Correlation -0,74 1,000 
 Personalmässiga storlek Sig. (1-tailed) 0,293 - 
 (grupperad) N 56 56 
   
 
Den främsta skillnaden mellan korrelationstesten mellan den ogrupperade och grupperade 
variabeln utgörs av att korrelationskoefficienten har ändrat värde, från positiv (ogrupperad) 
till negativ (grupperad). Ett Kolmogorov-Smirnov test visar emellertid att varken den 
grupperade eller ogrupperade variabeln är normalfördelad, vilket kan påverka utfallet av 
analysen. Resultatet från Kolmogorov-Smirnov testet redovisas i tabell 5.36. 
 
 
Tabell 5.36 Kolmogorov-Smirnov test, myndighetens personalmässiga storlek, grupperad och 

ogrupperad. 
     

   Myndighetens storlek 
(ogrupperad) 

Myndighetens storlek 
(grupperad) 

N   56 56 
Poisson parameter Mean  706,82 1,68 
Most Extreme Absolute  0,750 0,237 
Differences Positive  0,750 0,237 
 Negative  -0,232 -0,187 
     
Kolmogorov-Smirnov Z   5,609 1,775 
Assymp. Sig. (2-tailed)   0,000 0,004 
 
 
Resultatet visar att ingen av variablerna är normalfördelade vilket kan ha påverkat resultatet. 
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Trots vetskapen om att datamaterialet ingalunda är normalfördelat bidrar den låga 
signifikansnivån dock till att den uppställda hypotesen: 
 
 
H7: Större myndigheter tenderar att i högre omfattning avvika från normgivarens föreskrifter 
än mindre myndigheter. 
 
 förkastas. 
 
 

5.3.2 Anslagets storlek 
 
Då skevheten i det insamlade datamaterialet har varit mycket stor har jag valt att använda mig 
av tiologaritmer för att på så sätt uppnå en bättre normalfördelning (mindre skevhet). Då fyra 
av myndigheterna är helt avgiftsfinansierade, anslagets storlek är noll, har dessa undantagits 
från analysen. Därav är N=52, istället som tidigare 56. Utifrån denna logaritmerade variabel 
har ett Spearman’s rho test genomförts. Resultatet från detta test redovisas i tabell 5.37.  
 
 
Tabell 5.37 Spearman’s rho, korrelation mellan anslagets storlek och skillnad mellan praxis och 

normgivarens föreskrifter. 
     

Test   Skillnad mellan tillämpning 
och föreskrifter 

Respondentens 
kön 

Spearman’s rho Skillnad mellan Korrelation 1,000 -0,24 
 föreskrifter och  Sig. (1-tailed) - 0,434 
 tillämpning N 52 52 
   

 Anslagets  Korrelation -0,24 1,000 
 storlek Sig. (1-tailed) 0,434 - 
  N 52 52 
 
 
Testresultaten påvisar inga signifikanta samband. För ytterligare analys har även försök gjorts 
med att gruppera variabel istället för att logaritmera den. Av de ursprungliga värdena har det 
skapats två grupper, grupp 0 (myndigheter med ett anslag mindre än eller lika med 10 000 
kkr) och grupp 1 (myndigheter med anslag överstigande 10 000 kkr). Utifrån denna 
gruppering har Chi-Square och Fischers Exact Test genomförts. Utfallet från testen redovisas 
i tabell 5.38. 
 
 
Tabell 5.38 Chi – Square test & Fischer Exact Test, anslagets storlek kkr (grupperad)/skillnad mellan 

normgivarens föreskrifter och tillämpning 
     

Test Värde df Asymp. sig. (2-
sided) 

Exact sig. 
(2-sided) 

Exact sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi - Square 0,542b 1 0,462   
Fischer exact test    0,472 0,348 
b. 1 cell har ett förväntat värde som understiger det förväntade värdet som är 3,02. 
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Resultatet som redovisas i tabell 5.38 uppvisar ett något bättre signifikans relaterat till när 
variabeln inte var grupperad. Det kan ses som ytterligare ett tecken på att antalet 
observationer är för få, vilket minskar möjligheterna att få ett statistiskt generaliserbart 
resultat. 
 
Grupperingen medger även att ett korrelationstest genomförs med hjälp av Pearson 
Correlation Test. Tabell 5.39 redogör för utfallet av detta test.  
 
 
Tabell 5.39 Pearson Correlation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat till 

anslagets storlek i kkr (grupperad). 
     

   Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

Anslagets storlek i kkr 
(grupperad) 

 Skillnad mellan Pearson Correlation 1,000 -0,098 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,235 
 föreskrifter N 56 56 
   

 Anslagets storlek Pearson Correlation -0,098 1,000 
 i kkr (grupperad) Sig. (1-tailed) 0,235 - 
  N 56 56 
   
 
Testet visar inga tecken på att det skulle finas några signifikanta samband som tidigare tester 
skulle ha förbisett. Därav kommer den uppställda nollhypotesen: 
 
H8: Myndigheter vilka disponerar ett relativt större anslag tenderar att avvika mer från 
normgivarens föreskrifter än myndigheter som disponerar över ett mindre anslag 
 
 att förkastas. 
 

5.3.3 Finansiering av verksamheten 
 
För att kunna avgöra om det ett finns ett samband mellan finansieringen av myndighetens 
verksamhet (anslags- eller avgiftsfinansierad) och en skillnad mellan normgivning och praxis 
har ett Pearson Chi-Square Test använts. Då antalet observationer är små har detta test 
kompletterats med Fischer Exact Test. Det senare är tillämpbart för nominaldata i små 
kvantiteter (Howitt et al., 2001). Tabell 5.40 utgör en sammanställning av de genomförda 
testen. 
 
 
Tabell 5.40 Chi – Square test & Fischer Exact Test, finansiering av verksamheten/skillnad mellan 

normgivarens föreskrifter och tillämpning 
     

Test Värde df Asymp. sig. (2-
sided) 

Exact sig. 
(2-sided) 

Exact sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi - Square 0,424b 1 0,119   
Fischer exact test    0,186 0,111 
      
b. 2 celler har ett förväntat värde som är mindre än 5. Det minsta förväntade värdet är 4,64. 
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Anmärkningen b påvisar det faktum att Perason Chi Square Test är mer lämpat för större 
kvantiteter av data varvid även Fischer Exact Test har beräknats. De beräknade 
signifikansnivåerna ger dock en indikation på att det eventuellt finns ett samband mellan de 
testade variablerna. 
 
 
Tabell 5.41 Pearson Correlation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat till 

finansiering av verksamheten. 
     

   Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

Finansiering av 
verksamheten (anslag 

kontra avgift) 
 Skillnad mellan Pearson Correlation 1,000 -0,208 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,062 
 föreskrifter N 56 56 
   

 Finansiering av Pearson Correlation -0,208 1,000 
 verksamheten Sig. (1-tailed) 0,062 - 
 (anslag kontra avgift) N 56 56 
   
 
 
Utfallet från testet visar att signifikansnivån är högre och överstiger marginellt värdet för 
(0,062 > 0,05) ett signifikant samband på 5 % nivån. Det kan därmed inte uteslutas att det 
finns ett samband mellan om normgivarens föreskrifter tillämpas eller ej och sättet genom 
vilken myndigheter finansieras på. Därav kan den uppställda nollhypotesen:  
 
 
H9: Anslagsfinansierade myndigheter tenderar att avvika mer från normgivarens föreskrifter 
än avgiftsfinansierade myndigheter. 
 
 inte förkastas. 
 
 

5.3.4 Organisationssymboler 
 
För att kunna avgöra om det ett finns ett samband mellan starka organisationssymboler och en 
skillnad mellan normgivning och praxis har ett Chi Square test och Fischer Exact test 
använts. Då antalet observationer är små och inte normalfördelade talar det för att detta test 
kan användas. Tabell 5.42 utgör en sammanställning av det genomförda testet. 
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Tabell 5.42 Chi – Square test & Fischer Exact Test, starka organisationssymboler/skillnad mellan 

normgivarens föreskrifter och tillämpning 
     

Test Värde df Asymp. sig. (2-
sided) 

Exact sig. 
(2-sided) 

Exact sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi - Square 0,137b 1 0,711   
Fischer exact test    0,730 0,483 
      
b. 2 celler har ett förväntat värde som är mindre än 5. Det minsta förväntade värdet är 3,48. 
 
 
Av tabellen framgår det att det inte går att påvisa några statistiska samband med hjälp av Chi-
Square test och Fishers Exact test. Som ett komplement till dessa test har även ett test med 
hjälp av Pearson Correlation genomförts. 
 
 
Tabell 5.43 Pearson Correlation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat till 

starka organisationssymboler. 
     

   Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

Starka organisations-
symboler 

 Skillnad mellan Pearson Correlation 1,000 0,049 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,359 
 föreskrifter N 56 56 
   

 Starka organisations- Pearson Correlation 0,049 1,000 
 symboler Sig. (1-tailed) 0,359 - 
  N 56 56 
   
 
 
Av de båda genomförda testen framgår inga generaliserbara statistiska samband. Det bidrar 
till att den uppställda hypotesen: 
 
H10: Myndighet som använder symboler för att uttrycka organisatorisk tillhörighet tenderar 
att avvika mer från normgivarens föreskrifter än de myndigheter som i mindre utsträckning 
använder sig av symboler. 
 
 kommer att förkastas. 
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5.3.5 Starka professionella grupper 
 
För att kunna visa på signifikansnivå mellan starka professionella grupper och en skillnad 
mellan normgivning och praxis har ett Pearson Chi-Square Test använts. Då antalet 
observationer är små har detta test kompletterats med Fischer Exact Test. Resultatet från den 
statistiska analysen presenteras i tabell 5.44. 
 
 
Tabell 5.44 Chi – Square test & Fischer Exact Test, starka professionella grupper/skillnad mellan 

normgivarens föreskrifter och tillämpning 
     

Test Värde df Asymp. sig. (2-
sided) 

Exact sig. 
(2-sided) 

Exact sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi - Square 0,526b 1 0,468   
Fischers Exact test    0,504 0,344 
      
b. 2 celler har ett förväntat värde som är mindre än 5. Det minsta förväntade värdet är 3,95. 
 
 
Som ett komplement till det ovan angivna testet har även ett test genomförts med hjälp av 
Pearson Correlation. 
 
 
Tabell 5.45 Pearson Correlation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat till 

starka organisationssymboler. 
     

   Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

Starka professionella 
grupper 

 Skillnad mellan Pearson Correlation 1,000 0,120 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,188 
 föreskrifter N 56 56 
   

 Starka professionella Pearson Correlation 0,120 1,000 
 grupper Sig. (1-tailed) 0,188 - 
  N 56 56 
   
 
 
Det finns ingen betydande skillnad i signifikansnivå mellan de båda testresultaten varvid 
beslutet tas att hypotesen: 
 
H11: De myndigheter som i en hög utsträckning innehåller starka professionella grupper 
tenderar att avvika mer från normgivarens föreskrifter än de myndigheter som i lägre grad 
inrymmer starka professionella grupper. 
 
 kommer att förkastas. 
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5.2.6 Myndighetens ålder 
 
Variabeln myndighetens ålder innehåller data som inte är normalfördelat. För att förbättra 
normalfördelningen har de ingående värdena transformerats till tiologaritmer. Trots denna 
transformering kan datamaterialet inte anses vara normalfördelat varvid en gruppering har 
gjorts av materialet. Två stycken grupper har använts, grupp 0 (myndigheter vilka är 10 år 
eller yngre) och grupp 1 (myndigheter som är äldre än 10 år). Utifrån denna gruppering har 
det varit möjligt att genomföra ett Chi-Square Test. Utfallet redovisas i tabell 5.46. 
 
 
Tabell 5.46 Chi – Square test & Fischer Exact Test, myndighetens ålder, antal år (grupperad)/skillnad 

mellan normgivarens föreskrifter och tillämpning 
     

Test Värde df Asymp. sig. (2-
sided) 

Exact sig. 
(2-sided) 

Exact sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi - Square 0,194b 1 0,659   
Fischers Exact test    1,000 0,501 
      
b. 1 cell har ett förväntat värde som är mindre än 5. Det minsta förväntade värdet är 2,55 
 
 
Den låga signifikansnivån kan möjligen härstamma från den gruppering som är gjord. Tabell 
5.47 visar ytterligare ett statistiskt test som har genomförts. 
 
 
Tabell 5.47 Pearson Correlation mellan skillnad mellan tillämpning och föreskrifter relaterat till 

starka organisationssymboler. 
     

   Skillnad mellan 
tillämpning och 

föreskrifter 

Starka professionella 
grupper 

 Skillnad mellan Pearson Correlation 1,000 0,120 
 tillämpning och Sig. (1-tailed) - 0,188 
 föreskrifter N 56 56 
   

 Starka professionella Pearson Correlation 0,120 1,000 
 grupper Sig. (1-tailed) 0,188 - 
  N 56 56 
   
 
 
Utfallet påvisar inga märkbara förändringar från det test vilket har redovisats i tabell 5.46. 
Resultatet av analysen ger inga tecken på att det skulle finnas ett samband mellan 
myndighetens ålder och en skillnad mellan de redovisningsansvarigas praxis och 
normgivarens föreskrifter.  
På grund av avsaknaden av uppmätt signifikans kommer hypotesen: 
 
H12: Äldre myndigheter tenderar att avvika mer från normgivarens föreskrifter än de 
myndigheter som är yngre. 
 
 att förkastas. 
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5.3.7 Interna faktorer 
 
Tabell 5.48 beskriver resultatet från en regressionsanalys där samtliga interna faktorer har 
inkluderats (även respondentens ålder och kön). Resultatet visar emellertid att faktorerna 
tillsammans inte förklarar skillnaden mellan de redovisningsansvarigas praxis och 
normgivarens föreskrifter. 
 
 
Tabell 5.48 Regressionsanalys av samtliga interna faktorer 
     

Modell Sum of 
squares 

df Mean square F Sig. 

Regression 1,346 6 0,224 1,273 0,287a 
Residual 8,636 49 0,176    
Total 9,982 55    
a. Testade variabler: Starka professionella grupper, myndighetens ålder, finansiering, anslagets storlek, 
myndighetens storlek, organisationssymboler, respondentens ålder, respondentens kön. 
Beroende variabel: Skillnad mellan tillämpning och föreskrifter 
 
 
Utfallet från testet visar att de interna faktorerna som en helhet inte kan användas för att 
förklara om normgivarens föreskrifter kommer att följas eller ej. En förklaring till att 
signifikansnivån är låg kan finnas i det faktum att ingen av de ingående faktorerna kan 
beskrivas med hjälp av en rätt linje. Signifikansnivån är dock högre än vad flera av de 
ingående variablerna uppvisar enskilt. 
 

5.4 Analys av samtliga faktorer 
 
 
För att genomföra en analys av samtliga faktorer har en regressionsanalys genomförts. 
Utfallet redovisas i tabell 5.49. 
 
 
Tabell 5.49 Regressionsanalys av samtliga interna faktorer 
     

Modell Sum of 
squares 

df Mean square F Sig. 

Regression 1,346 11 0,218 1,225 0,301a 
Residual 8,636 42 0,178    
Total 9,982 53    
a. Testade variabler: Organisationssymboler, Respondentens kön, Revisionsberättelsen grupperad, Sanktioner 
grupperad, Anslagets storlek grupperad, Finansiering, Medias granskning grupperad, Myndighetens ålder 
grupperad, Respondentens ålder, Myndighetens storlek grupperad, Starka professionella grupper, Resurser 
grupperad, Anvisningar grupperad. 
Beroende variabel: Skillnad mellan tillämpning och föreskrifter 
 
Testet visar att samtliga faktorer inte tillsammans kan anses förklara om normgivarens 
föreskrifter kommer att tillämpas eller ej. 
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5.5 Sammanställning av hypotesprövning 
 
Tabell 5.49utgör en sammanställning över de hypoteser som har testats och det utfall som går 
att relatera till detta. Med testmetod avses den typ av statistiskt test vilket har legat till grund 
för beslutet att förkasta den uppställda hypotesen eller ej. 
 
 
Tabell 5.50 Sammanställning av hypotesprövning  
   

Hypotes Testmetod Utfall 
H1: Upplever användarna att det finns sanktioner som är kopplade till 
felaktig redovisning är de mindre benägna att avvika från 
normgivarens föreskrifter än om de inte upplever att det finns 
sanktioner som är kopplade till felaktig redovisning. 

Spearman’s rho Kvarstår 

   

H2: Uppfattar de redovisningsansvariga att en anmärkning i 
revisionsberättelsen är allvarlig kommer de i mindre utsträckning att 
avvika från normgivarens föreskrifter än om de uppfattar att en 
anmärkning i revisionsberättelsen är av ringa betydelse. 

Spearman’s rho Kvarstår 

   

H3: Upplever de redovisningsansvariga att medias granskning 
påverkar på myndighetens redovisning kommer de i mindre 
utsträckning att avvika från normgivarens föreskrifter än om de 
upplever att medias granskning är av ringa betydelse. 
 

Spearman’s rho Förkastas 

   

H4: Upplever de redovisningsansvariga att den utbildning de har 
erhållit för att kunna tillämpa normgivarens föreskrifter är tillräcklig 
kommer de i mindre utsträckning avvika från föreskrifterna än i de 
fall då de anser sig ha bristande utbildning. 

Spearman’s rho Förkastas 

   

H5: Uppfattar de redovisningsansvariga det formella syftet med 
verksamheten som tydligt och relevant kommer de i mindre 
utsträckning att avvika från normgivarens föreskrifter än om de 
uppfattar det formella syftet som otydligt och irrelevant. 

Spearman’s rho Förkastas 

   

H6: Uppfattar de redovisningsansvariga den angivna resursramen 
som tillräcklig kommer de i mindre utsträckning att avvika från 
normgivarens föreskrifter än om de uppfattar den angivna 
resursramen som otillräcklig. 

Spearman’s rho Förkastas 

   

H7: Personalmässigt större myndigheter tenderar att i högre 
omfattning avvika från normgivarens föreskrifter än mindre 
myndigheter. 

Spearman’s rho Förkastas 

   

H8: Myndigheter vilka disponerar ett relativt större anslag tenderar 
att avvika mer från normgivarens föreskrifter än myndigheter som 
disponerar över ett mindre anslag 

Spearman’s rho Förkastas 

   

H9: Anslagsfinansierade myndigheter tenderar att avvika mer från 
normgivarens föreskrifter än avgiftsfinansierade myndigheter. 

Chi – Square test & 
Fischer Exact Test 

Kvarstår 

   

H10: Myndighet som använder symboler för att uttrycka 
organisatorisk tillhörighet tenderar att avvika mer från normgivarens 
föreskrifter än de myndigheter som i mindre utsträckning använder 
sig av symboler. 

Spearman’s rho Förkastas 
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Tabell 5.29 forts. Sammanställning av hypotesprövning  
   

Hypotes Testmetod Utfall 
   

H11: De myndigheter som i en hög utsträckning innehåller starka 
professionella grupper tenderar att avvika mer från normgivarens 
föreskrifter än de myndigheter som i lägre grad inrymmer starka 
professionella grupper. 

Spearman’s rho Förkastas 

   

H12: Äldre myndigheter tenderar att avvika mer från normgivarens 
föreskrifter än de myndigheter som är yngre. 

Spearman’s rho Förkastas 

 

5.6 Sammanfattning 
 
Resultatet från den analys som har gjorts kan delas in i två delar. Den första delen syftar till 
att undersöka graden av harmonisering inom statlig redovisning och den andra avser att 
studera om interna och externa faktorer påverkar utfallet av harmoniseringen. 
 
För att undersöka graden av harmonisering har resultatet från tillämpningsundersökningen 
använts. Analysen har gjorts genom att H-index har beräknats, dels för separata föreskrifter 
och dels för det totala antalet avvikelser. Resultatet från analysen visar att den praxis som 
tillämpas av de olika myndigheterna är relativt likartad. Även det totala antalet avvikelser 
gentemot föreskrifterna är stort, vilket ger ett relativt lågt värde på det beräknade H-index, 
kan det ändå anses finnas en harmonisering inom statlig redovisning då antalet avvikelser är 
fördelade på ett större antal myndigheter. Det tillämpningsgap som finns inom statlig 
redovisning kan därmed anses som litet. 
 
De faktorer som påverkar utfallet av harmoniseringen är främst två faktorer vilka kan 
hänvisas till externa faktorer. Det som har visat sig vara av betydelse är de 
redovisningsansvarigas syn på en anmärkning i revisionsberättelsen och betydelsen av de 
sanktioner som förekommer. Det finns även indikationer på att det sätt vilket myndigheten 
huvudsakligen finansieras på är av betydelse för om normgivarens föreskrifter tillämpas eller 
ej. 
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6 SLUTSATSER  
 
I uppsatsens avslutande kapitel beskrivs de övergripande slutsatser vilka arbetet har 
resulterat. Resultatet visar att den praxis som tillämpas mellan olika myndigheter är relativt 
likartad. Den övergripande graden av harmonisering kan anses vara god vilket medför att 
tillämpningsgapet är litet. Av de på förhand uppställda hypoteserna har samtliga, utan tre 
förkastats. Kapitlet innehåller även en diskussion kring de faktorer vilka kan ha påverkat 
detta utfall. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning för att komplettera och förbättra 
de resultat vilka denna uppsats har påvisat. 
 

6.1 Slutsatser 
 
Analysen av enkätundersökningen visar att den praxis olika myndigheter tillämpar gentemot 
normgivarens föreskrifter är relativt likartad. Det kan jämföras med Herrmann et al. (1996) 
som skriver att en harmonisering kan äga rum trots att användarnas tillämpning skiljer sig från 
angivna rekommendationer och föreskrifter. Resultaten från denna uppsats visar emellertid att 
det finns en dylik harmonisering mellan svenska myndigheter och deras sätt att tillämpa 
angivna redovisningsmetoder. Den praxis vilken myndigheterna tillämpar skiljer sig inte 
nämnvärt från de föreskrifter ESV har angett.  
 
 

Figur 6.1, harmonisering av redovisning mellan myndigheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den övergripande graden av harmonisering kan vid ett första intryck förefalla vara låg. En 
jämförelse med tidigare studier (Murphy, 2000) visar emellertid att de svenska myndigheterna 
uppvisar en relativt hög grad av harmonisering relaterat till de företag Murphy studerade. I 

Horisontell 
harmonisering 

Myndigheter 

Normgivaren 

Föreskrifter
Harmonisering mellan  
föreskrifter och praxis 

Gemensam praxis 
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resultaten från den studien beskrivs graden av harmonisering som relativt god vilket medför 
att även graden av harmonisering av redovisningen inom svenska myndigheter får anses vara 
relativt god.  
 
Trots de faktiska skillnader som finns mellan normgivning och praxis kan dock 
tillämpningsgapet anses vara relativt litet då graden av harmonisering är relativt god. 
Resultaten från en tidigare studie, vilken har sammanställts av Lüder et al. (2003), visar att 
Sverige, sett ur ett europeiskt perspektiv, är långt framme med att införa regleringar av 
periodiserad redovisning inom den offentliga sektorn. Resultaten från det arbete jag har gjort 
pekar på att det inte bara finns en harmonisering ur ett de Jure perspektiv utan även ur ett de 
Facto perspektiv, vad avser redovisningen inom statliga myndigheter. 
 
Resultatet visar även att förekomsten av sanktioner påverkar förekomsten av ett 
tillämpningsgap. Trots att de redovisningsansvariga inte i någon högre utsträckning upplever 
de sanktioner som finns som effektiva är de ändå av betydelse för om normgivarens 
föreskrifter kommer att tillämpas eller ej. Det är möjligt att det finns interna sanktionssystem 
inom olika myndigheter vilket bidrar till att vissa av respondenterna anser att sanktioner är av 
betydelse för tillämpningen av redovisningsföreskrifterna. En form av sanktion som har 
studerats inom ramen för denna uppsats är en anmärkning i revisionsberättelsen. Det finns 
även ett samband mellan hur de redovisningsansvariga upplever betydelsen av en anmärkning 
i revisionsberättelsen kontra det sätt som normgivarens föreskrifter tillämpas. Möjligen kan en 
anmärkning i revisionsberättelsen utgöra en del av de sanktioner vilka de 
redovisningsansvariga uppfattar. Detta stöds till viss del av att det finns ett signifikant 
samband mellan de redovisningsansvarigas syn på en anmärkning i revisionsberättelsen och 
deras uppfattning kring förekommande sanktioner och tillämpningen av angivna föreskrifter. 
Resultaten ger även en indikation på att det skulle finnas ett samband mellan sättet på vilket 
myndigheten finansieras och tillämpningen av normgivarens föreskrifter. Myndigheter vilka 
har en helt eller delvis avgiftsfinansierad verksamhet tenderar att i mindre utsträckning avvika 
från normgivarens föreskrifter. 
 
Vad avser de övriga faktorer som ingår i den teoretiska modellen har det inte varit möjligt att 
påvisa några generaliserbara, statistiska samband. Det har bidragit till att merparten av de 
uppställda hypoteserna har förkastas. Under den statistiska analysen har det dock framkommit 
ytterligare faktorer vilka har visat sig vara av betydelse för hur de angivna föreskrifterna 
tillämpas. Det har visat sig att respondentens kön är av betydelse för i vilken utsträckning 
normgivarens föreskrifter kommer att tillämpas. Resultatet från undersökningen visar att det 
främst är män som anger avvikelser från angivna föreskrifter. Det är dock svårt att dra några 
slutsatser om varför det är så. En förklaring kan eventuellt utgöras av att män i en högre 
utsträckning än kvinnor är benägna att ange brister inom den egna. En mer rimlig förklaring 
kan dock finnas i att frekvensen i det statistiska materialet är låg vilket bidrar till att ett 
slumprelaterat samband skulle kunna ha uppstått.  
 
Även respondentens ålder har visat sig vara av betydelse för hur normgivarens föreskrifter 
tillämpas. De är generellt äldre respondenter som har angett att det inom myndighetens 
redovisning finns avvikelser gentemot normgivarens föreskrifter. Även här är det svårt att 
påvisa någon konkret förklaring till varför det förhåller sig på det här sättet. Det är möjligt att 
äldre personer inte allmänhet ger ärligare svar på frågor då deras svar i mindre utsträckning 
kan komma att påverka deras framtida karriär. Yngre personer kan möjligen antas vara mer 
benägna att avge svar vilka får dem själva att framstå i god dager då de kan vara mer 
beroende av framtida karriärmöjligheter. 
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Av de tre hypoteser som inte kunde förkastas är en hänförlig till de interna faktorerna och de 
andra två går att hänvisa till de externa faktorerna. Det går dock inte med säkerhet avgöra om 
externa faktorer, i högre utsträckning än interna, är användbara för att förklara valet av 
redovisningsmetod. Detta främst på grund av att merparten av de uppställda hypoteserna 
förkastades. Emellertid ger de hypoteser, vilka inte kunde förkastas, ett visst stöd till den 
teoretiska modell som har använts. Hypotesen som talar för att anslagsfinansierade 
myndigheter tenderar att avvika mer från normgivarens föreskrifter än de myndigheter som är 
helt eller delvis avgiftsfinansierade kan härledas till de interna faktorerna. Det ger ett visst 
stöd till användningen av den institutionella teorin för att förklara valet av redovisningsmetod. 
Det kan vara så att avgiftsfinansierade myndigheter i högre utsträckning identifierar sig med 
företag i det privata näringslivet än vad anslagsfinansierade myndigheter gör. Det kan till viss 
del ses som en imitation av framgångsrika koncept vilket utgör en av grunderna i institutionell 
påverkan (DiMaggio et al., 1983). Även de två externa faktorer, förekomsten av sanktioner 
och betydelsen av en anmärkning i revisionsberättelsen, kan kopplas till den institutionella 
teorin. Institutionell påverkan kan även utgöras av påtryckningar från externa organisationer 
vilka organisationen står i beroendeställning till (DiMaggio et al., 1983). De statliga 
myndigheterna kan antas stå i en viss beroendeställning till Riksrevisionen då det är denna 
instans som ansvarar för revisionen av myndigheternas verksamhet. Därtill talar betydelsen av 
sanktioner att det skulle finnas en form av ömsesidigt beroende mellan myndigheter och 
regeringen. Regeringen har infört sanktioner, vilka är kopplade till överträdelse av angivna 
föreskrifter, för att ha en möjlighet att kontrollera och i viss mån styra resursförbrukningen. 
Myndigheterna kan komma att kringgå angivna regler men är samtidigt beroende av att inte 
avvika för mycket då detta kan tänkas påverka en framtida resurstilldelning. Förekomsten av 
sanktioner och betydelsen av en anmärkning i revisionsberättelsen ger även ett visst stöd till 
PAT. Om det inte hade funnits någon skillnad mellan myndigheternas och regeringens 
intresse hade det inte heller funnits något behov av vare sig sanktioner eller revision. Ett 
gemensamt intresse talar för att alla skulle arbeta för att uppnå den, totalt sett, bästa 
effektiviteten för samhället. PAT utger sig från att förklara valet av redovisningsmetod bland 
annat utifrån individers olika intressen (Scott, 2003). Behovet av sanktioner och revision 
pekar på en skillnad i intresse vilket stödjer användandet av PAT. 
 
Det finns huvudsak tre möjliga förklaringar till varför merparten av de uppställda hypoteserna 
behövde förkastas. För det första kan det vara möjligt att den teoretiska modell som har 
använts inte är användbar för att studera de faktorer som ger upphov till en skillnad mellan 
normgivarens föreskrifter och den praxis som tillämpas. Tidigare studier som har gjorts av 
Carpenter et al. (2001) visar att bland annat behovet av resurser påverkar valet av 
redovisningsmetod. Resursbehovet, ur ett budgetperspektiv, har ytterligare beskrivits av 
Wildavsky (1986) som dessutom har påvisat problematiken kring resursfördelning och 
strävan att förfoga över en så stor andel av de totala resurserna som möjligt. Sammantaget 
talar detta för att det inte är den teoretiska modellen i sig som har varit den största bidragande 
orsaken till att merparten av hypoteserna behövde förkastas.  
 
Den andra förklaringen går att hänföra till det datamaterial som har använts. Den största 
bristen är att antalet myndigheter som har deltagit i den empiriska undersökningen har varit 
lågt. Det har bidragit till att utfallet inte har blivit normalfördelat vilket har försvårat den 
statistiska analysen. Därmed har även möjligheten att få fram ett statistiskt generaliserbart 
resultat minskat. Den låga frekvensen bidrar även till att eventuella korrelationer blir svåra att 
urskilja, vilket även försvårar möjligheterna att se statiska samband.  
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Den tredje och sista förklaringen kan relateras till att den målpopulation som har identifierats 
inte är representativ för att realisera syftet med uppsatsen. Möjligen hade utfallet av 
framförallt attitydundersökningen blivit annorlunda om enkäten hade riktat sig till de personer 
som sitter i myndigheternas ledningsgrupp. Det är troligtvis denna grupp av individer som 
utövar det största inflytandet över den finansiella informationen. Troligtvis är det också dessa 
individers attityder som kommer att påverka myndighetens övergripande inställning till 
exempelvis massmedia. Viss kritik kan även riktas mot den övergripande frågeställning som 
har använt i tillämpningsundersökningen. Den övergripande frågeställningen har varit ”Följer 
Er myndighet ESV föreskrifter om …”. Det är möjligt att utfallet hade blivit annorlunda om 
denna frågeställning hade ändrats till ”Tillämpar Er myndighet ESV föreskrifter om…”. Den 
sistnämnda frågeställningen kan tänkas i mindre utsträckning vara hänförlig till överträdelse 
av angivna föreskrifter vilket kan innebära att respondenterna i högre utsträckning svarar på 
ett sätt som överensstämmer med verkliga förhållanden. 
 
Sammanfattningsvis utgörs eventuella felkällor i första hand av den låga frekvensen hos det 
insamlade datamaterialet. Möjligen kan den målpopulation som har identifierats påverka 
resultatet av undersökningen. Det talar för att den teoretiska modell som har använts trots allt 
skulle vara användbar för att förklara de faktorer vilka bidrar till att skapa ett tillämpningsgap 
inom statlig redovisning. 
 
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Den analys som har gjorts visar att det finns en skillnad mellan normgivarens föreskrifter och 
den praxis som användarna tillämpar. För att ytterligare kartlägga denna skillnad kan en mer 
omfattande undersökning genomföras genom en jämförelse mot ett större antal föreskrifter. 
De föreskrifter som mitt arbete bygger på är enbart ett litet fåtal av de föreskrifter som anges 
av Ekonomistyrningsverket. Därtill är de frågeställningar jag har valt att använda mig av 
allmänt hållna och preciserar exempelvis inte avskrivningstider för inventarier. En mer 
omfattande och mer precis underökning kan bidra till att skapa en ökad förståelse för 
harmonisering av statlig redovisning. Den övergripande graden av harmoniserig inom statlig 
redovisning kan vara lägre eller högre än vad som har framkommit i detta arbete. 
 
Förslagsvis kan även en parvis undersökning gentemot företag i den privata sektorn 
genomföras. Även om det till synes är ett fåtal av de börsnoterade företagen som har så 
allvarliga avvikelser från angivna redovisningsstandards innebär det inte automatiskt att 
graden av harmonisering är hög. Det kan fortfarande finnas en betydande skillnad mellan 
Redovisningsrådets rekommendationer och den praxis som tillämpas inom olika företag. 
Därav kan eventuella skillnader och likheter mellan statlig redovisning och redovisning i det 
privata näringslivet komma fram. Dessa skillnader (och likheter) kan användas för att 
ytterligare kartlägga graden av harmonisering. En harmonisering inom den privata sektorn 
torde även vara av intresse för Redovisningsrådet då de är ansvariga för utformningen av 
olika rekommendationer för redovisning. 
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Den undersökning som har gjorts i detta arbete syftar enbart till att kartlägga redovisningen på 
central nivå. Denna kan därför behöva kompletteras med ytterligare en undersökning som 
studerar redovisningen på de olika myndigheternas lokala avdelningar. Det är möjligt att det 
inom den statliga verksamheten finns flera grupperingar av de väktare och förkämpar som 
Wildavsky (1986) har beskrivit. Det kan vara så att de lokala avdelningarna inom de olika 
myndigheterna agerar som väktare för tilldelade resurser gentemot den centrala 
myndighetsledningen. Med utgångspunkt från flera nivåer av väktare och förkämpar kan 
tillämpningen av normgivarens föreskrifter komma att skilja sig åt. Det kan alltså tänkas 
finnas skillnader i harmonisering inom en myndighet likväl som det kan finnas en skillnad 
mellan harmonisering mellan olika myndigheter och normgivarens föreskrifter. 
 
Då den finansiella redovisningen i statliga myndigheter i stora delar utgår från en avräkning 
mot erhållet anslag kan det vara av betydelse att studera de budgeteringsansvariga chefernas 
sätt att tillämpa i första hand myndighetens föreskrifter. Ett felaktig beteende hos de 
budgetansvariga cheferna kan leda till stora felutfall för myndighetens som helhet då det kan 
finnas ett flertal budgetansvariga chefer inom en myndighet.  
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BILAGA 1 MEDVERKANDE STATLIGA MYNDIGHETER 

1.1 Inledning 
 
Följande tabell visar de statliga myndigheter som har svarat på den enkät som har skickats till 
dem. Tabellen visar även om utskicket av enkäten har föregåtts av telefonkontakt alternativt 
om myndigheterna enbart har kontaktats via e-mail. 

1.2 Sammanställning 
 
Myndighet Telefonkontakt Enbart e-mail
Arbetsdomstolen  X 
Arbetsmiljöverket X  
Blekinge Tekniska högskola  X 
Bokföringsnämnden  X 
Brottsoffermyndigheten  X 
Datainspektionen X  
Exportkreditnämnden  X 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande 

 X 

Fortifikationsverket  X 
Glesbygdsverket X  
Göteborgs universitet  X 
Handelsflottans kultur och fritidsråd  X 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd  X 
Högskoleverket  X 
Inspektionen för strategiska produkter  X 
Institutet för rymdfysik  X 
Institutet för Rymdfysik  X 
Institutet för tillväxtpolitiska studier  X 
Insättningsgarantinämnden  X 
Karlstads universitet  X 
Karolinska institutet  X 
Kommerskollegium  X 
Konsumentverket X  
Kungliga Tekniska Högskolan  X 
Linköping Universitet  X 
Lotteriinspektionen  X 
Luftfartsverket  X 
Luleå Tekniska Universitet  X 
Lunds Universitet  X 
Länsstyrelsen i Norrbottens län  X 
Länsstyrelsen i Hallands län X  
Länsstyrelsen i Jämtlands län  X 
Länsstyrelsen i Stockholms län  X 
Länsstyrelsen i Värmlands län  X 
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Myndighet Telefonkontakt Enbart e-mail
Länsstyrelsen i Västerbottens län  X 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län  X 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län  X 
Länsstyrelsen i Örebro län  X 
Medlingsinstitutet  X 
Mitthögskolan  X 
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning  X 
Nationellt centrum för flexibelt lärande  X 
Operahögskolan  X 
Patent- och registreringsverket X  
Post- och Telestyrelsen X  
Riksgäldskontoret  X 
Specialskolmyndigheten   
Statens biografbyrå   
Statens bostadskreditnämnd  X 
Statens folkhälsoinstitut X  
Statens institut för ekologisk hållbarhet  X 
Statens institut för kommunikationsanalys  X 
Statens institut för särskilt utbildningsstöd  X 
Statens Institutionsstyrelse  X 
Statens ljud- och bildarkiv  X 
Statens utsädeskontroll  X 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll  X 
Örebro Universitet  X 
 
 

1.3 Bortfall relaterat till kontaktsätt 
 
 
Tabell 1.1 Bortfall relaterat till kontaktsätt 
      

Kontaktsätt  Frekvens Antal svar Bortfall Relativ procent 
Enbart e-mail 171 48 123 71,9 
Telefonkontakt 50 8 42 84 
Totalt 221 56 165 74,6 
     
 
 
Sammanställningen visar att svarsfrekvensen, relativt sett, var högre i de fall där utskicket inte 
föregicks av en telefonkontakt. 
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BILAGA 2 ENKÄT TILL REDOVISNINGSANSVARIGA 

1.1 Inledning 
 
Följande enkät har använts för att samla in primärdata från redovisningsansvariga vid statliga 
myndigheter på central nivå. Enkäten inleds med en kort introduktion för att sedan mynna ut i 
en tillämpningsundersökning följt av en attitydundersökning. Enkäten är återgiven i sin helhet 
och är identisk med den enkät jag har använt mig av för att samla in datamaterial från 
respondenterna. 
 

1.2 Enkäten, introduktion 
 
 

Hej! 
 
Jag heter Mia Jonsson och studerar ekonomi vid högskolan i Kristianstad. Jag håller för 
tillfället på att avsluta mina studier med ett examensarbete på magisternivå. Arbetet syftar till 
att studera statlig redovisning i praktiken d v s användarnas tillämpning av normgivarens 
föreskrifter och de faktorer som kan tänkas påverka användarnas sätt att tillämpa 
föreskrifterna på. Som ett led i arbetet genomför jag därför en attitydundersökning. För att 
kunna genomföra undersökningen vänder jag mig nu till Er, med förhoppning om att Ni kan 
hjälpa mig med att fylla i enkäten. Enkäten består av totalt 14 frågor och för att jag ska kunna 
analysera materialet är det av stor vikt att Ni svarar på samtliga frågor. För att jag ska kunna 
garantera er anonymitet är det viktigt att Ni inte antecknar Ert namn på enkäten. 
 

Tack för Din medverkan!!! 
 

1.3 Enkäten, inledande frågor 
 
 
1. Jag är: 
 

 Man 
 Kvinna 

 
 
2. Jag tillhör följande åldersgrupp: 
 

 <20 år 
 20-29 år 
 30-39 år 
 40-49 år 
 50-59 år 
 >59 år 

 



Jonsson, M 
 
 

Sida 93(108) 

1.4 Enkäten, tillämpningsundersökning 
 
 

Besvara nedanstående genom att markera något av alternativen ”Ja”, ”Nej” eller ”Används 
ej”. Markera det alternativ som överensstämmer med det tillämpningsförfarande som är 

aktuellt för den myndighet där Ni arbetar.  
 
 
 
3. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redovisning av jämförelsetal i 
årsredovisningen? 
 
 Ja Nej Används ej 
 
 
Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 
 Ja Nej Används ej 
 
 
Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 Ja Nej Används ej 
 
 
 
 
4. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om sammanställning av väsentliga uppgifter i 

årsredovisningen? 
 
 Ja Nej Används ej 
 
Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 
 Ja Nej Används ej 
 
Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 Ja Nej Används ej 
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5. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redogörelse för och motivering av avvikelse från 

allmänna råd m.m. ? 
 
 Ja Nej Används ej 
 
Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 
 Ja Nej Används ej 
 
Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 Ja Nej Används ej 
 
 
 
6. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redovisning av byte av redovisningsprinciper? 
 
 Ja Nej Används ej 
 
Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 
 Ja Nej Används ej 
 
Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 Ja Nej Används ej 
 
 
 
7. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om förklaringar till bristande överensstämmelse 

mellan uppgifter i resultatredovisningen och årsredovisningen i övrigt? 
 
 Ja Nej Används ej 
 

Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 
 Ja Nej Används ej 
 

Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 Ja Nej Används ej 
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8. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redovisning av förbättringsutgifter på annans 

fastighet? 
 
 Ja Nej Används ej 
 

Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 
 Ja Nej Används ej 
 

Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 Ja Nej Används ej 
 
 
9. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redovisning av tillämpade redovisnings- och 

värderingsprinciper? 
 
 Ja Nej Används ej 
 

Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 
 Ja Nej Används ej 
 

Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 Ja Nej Används ej 
 
 
 
10. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redovisning av korrigering av tidigare års 

avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar? 
 
 Ja Nej Används ej 
 

Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 
 Ja Nej Används ej 
 

Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 Ja Nej Används ej 
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11. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redovisning av ersättning till styrelseledamöter 

och ledande befattningshavare? 
 
 Ja Nej Används ej 
 

Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 
 Ja Nej Används ej 
 

Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 Ja Nej Används ej 
 
 
12. Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redovisning av personalens sjukfrånvaro? 
 
 Ja Nej Används ej 
 

Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs? 
 
 Ja Nej Används ej 
 

Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen? 
 
 Ja Nej Används ej 
 
 
 
 

1.5 Enkäten, attitydundersökning 
 
Besvara nedanstående påstående på den sjugradiga skalan, där 1 är instämmer inte alls och 
7 är instämmer helt. Markera det svarsalternativ som bäst överensstämmer med Din 
personliga uppfattning. 
 
 

13. Jag uppfattar att det finns sanktioner som är kopplade till en felaktig ekonomisk 
rapportering 

 
Instämmer helt 7 6 5 4 3 2 1 Instämmer inte alls 
 
 
 
14. De sanktioner som finns bidrar till att den ekonomiska rapportering jag ansvarar för 

alltid överensstämmer med angivna föreskrifter. 
 
Instämmer helt 7 6 5 4 3 2 1 Instämmer inte alls 
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15 Medias granskning av statliga myndigheter är positiv för verksamheten. 
 
Instämmer helt 7 6 5 4 3 2 1 Instämmer inte alls 
 
 
 
16. Medias granskning bidrar till att den ekonomiska rapportering jag ansvarar för alltid 

överensstämmer med angivna föreskrifter. 
 
Instämmer helt 7 6 5 4 3 2 1 Instämmer inte alls 
 
 
 
17. Min arbetsgivare har tillsett att jag har fått erforderlig utbildning för att kunna följa de 

föreskrifter som är kopplade till ekonomisk redovisning inom statlig verksamhet. 
 
Instämmer helt 7 6 5 4 3 2 1 Instämmer inte alls 
 
 
 
18. Den utbildning jag har fått av min arbetsgivare bidrar till att den ekonomiska 

rapportering jag ansvarar för alltid överensstämmer med angivna föreskrifter. 
 
Instämmer helt 7 6 5 4 3 2 1 Instämmer inte alls 
 
 
 
19. En anmärkning i revisionsberättelsen som grundar sig på felaktig ekonomisk redovisning 

är allvarlig för myndigheten. 
 
Instämmer helt 7 6 5 4 3 2 1 Instämmer inte alls 
 
 
 
20. Den ekonomiska rapportering jag ansvarar för överensstämmer alltid med angivna 

föreskrifter för att undvika att myndigheten får en anmärkning i revisionsberättelsen. 
 
Instämmer helt 7 6 5 4 3 2 1 Instämmer inte alls 
 
 
 
21. Myndighetsledningens syfte med den ekonomiska rapporteringen framgår tydligt. 
 
Instämmer helt 7 6 5 4 3 2 1 Instämmer inte alls 
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22. Den ekonomiska rapportering jag ansvarar för överensstämmer alltid med de föreskrifter 

som myndighetsledningen anger. 
 
Instämmer helt 7 6 5 4 3 2 1 Instämmer inte alls 
 
 
 
23. De ekonomiska resurser som har tilldelats myndigheten är tillräckliga för att bedriva den 

ålagda verksamheten. 
 
Instämmer helt 7 6 5 4 3 2 1 Instämmer inte alls 
 
 
 
24. Den ekonomiska rapportering jag ansvarar syftar aldrig till att påverka tillförseln av 

framtida resurser. 
 
Instämmer helt 7 6 5 4 3 2 1 Instämmer inte alls 
 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan !!! 
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BILAGA 3 STATISTISKT MATERIAL, HARMONISERING 

1.1 Inledning 
 
Denna bilaga innehåller utfallet från samtliga frågor som har ställts till respondenterna för att 
kartlägga eventuella skillnader mellan normgivarens föreskrifter och den praxis de 
redovisningsansvariga tillämpar. Utfallet redovisas i samma ordningsföljd som har använts i 
den enkät som har skickats till respondenterna. (Enkäten finns i bilaga 2.) I de fall där det inte 
finns några avvikelser mellan normgivarens föreskrifter och de redovisningsansvarigas 
tillämpning redovisas inte följdfrågorna. Vid beräkningen av H–index har svaren ”Använts 
ej” uteslutits då det inte kan anses vara en metod att inte tillämpa en angiven föreskrift. 
 

1.2 Statistiskt material 
 
Tabell 1.1 visar utfallet av fråga 3 på enkäten. 
 
 
Tabell 1.1 Följer Er myndighet ESV föreskrift om redovisning av jämförelsetal i årsredovisningen? 
      

Svarsalternat
iv 

 Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 

Ja 55 98,2 98,2 98,2 
Nej -    
Används ej 1 1,8 1,8 100,0 
Totalt 56 100,0 100,0  
     
 
Då ingen av myndigheterna har angett att de inte tillämpar föreskriften utgår följdfrågan som 
lyder ”Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen?”. 
 
 
Tabell 1.2 Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskriften efterlevs ? 
      

Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 52 92,9 92,9 92,9 
Nej 3 5,4 5,4 98,2 
Används ej 1 1,8 1,8 100,0 
Totalt 56 100,0 100,0  
H-index = 0,89     
 
 
Samtliga myndigheter anser sig följa normgivarens föreskrifter. Enbart en myndighet 
tillämpar inte denna föreskrift. Föreskriften innebär att myndigheten är skyldig att redovisa en 
jämförelse med tidigare års utfall på respektive poster. Dock finns det tre myndigheter som 
har angett att de inte redovisar jämförelsetal vilket medför att de inte tillämpar normgivarens 
föreskrift. H–index är beräknat till 0,89 vilket talar för att det inte finns en enhetlig praxis 
mellan myndigheterna.  
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Tabell 1.3 visar utfallet av fråga 4 på enkäten. 
 
 
Tabell 1.3 Följer Er myndighet ESV föreskrift om sammanställning av väsentliga uppgifter i 

årsredovisningen? 
      

Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 56 100,0 100,0 100,0 
Nej -    
Används ej -    
Totalt 56 100,0 100,0  
     
 
 
Samtliga myndigheter har angett att de följer ESV föreskrift. Emellertid finns det ett antal 
myndigheter som inte anger sammanställning av väsentliga uppgifter i årsredovisningen. Med 
väsentliga uppgifter avses en sammanställning av bland annat beviljad och utnyttjad 
anslagskredit, medelantalet anställda, totala avgiftsintäkter och räntekostnader samt 
ränteintäkter. 
 
Då ingen av myndigheterna har angett att de inte tillämpar föreskriften utgår följdfrågan som 
lyder ”Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen?”. 
 
 
Tabell 1.4 Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskrifterna efterlevs ? 
      

Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 53 94,6 94,6 94,6 
Nej 3 5,4 5,4 100,0 
Används ej -    
Totalt 56 100,0 100,0  
H–index = 0,89     
 
 
Genom att myndigheterna inte redogör för en sammanställning av väsentliga uppgifter i 
årsredovisningen kan de inte heller anses följa de föreskrifter ESV har ställt upp. Beräkningen 
av H–index ger ett värde vilket är mindre än ett. Det medför att resultatet från 
enkätundersökningen pekar på att det inte finns en enhetlig praxis mellan myndigheterna. 
 
 
Tabell 1.5 visar utfallet av fråga 5 på enkäten. 
 
 
Tabell 1.5 Följer Er myndighet ESV föreskrift om redogörelse för motivering av avvikelser 

från allmänna råd mm? 
      

Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 47 83,9 83,9 83,9 
Nej -    
Används ej 9 16,1 16,1 100,0 
Totalt 56 100,0 100,0  
     



Jonsson, M 
 
 

Sida 101(108) 

 
Enligt föreskriften ska årsredovisningen upprättas som en helhet för att ge en rättvisande bild 
av verksamheten och den information som krävs för att förstå resultat- och balansräkning ska 
lämnas i noter. För avvikelser ska en redogörelse och motivering kring skälen till avvikelsen 
presenteras. Svaren från enkätundersökningen visar att myndigheterna anser sig antingen följa 
den angivna föreskriften eller inte tillämpa den. 
 
Samtliga respondenterna har angett att den myndighet de är anställda vid följer den angivna 
föreskriften. Därav utgår följdfrågan som lyder ”Om nej, framgår skälen till avvikelsen i 
årsredovisningen?”. 
 
 
Tabell 1.6 Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskriften efterlevs ? 
      

Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 40 71,4 71,4 71,4 
Nej 7 12,5 12,5 83,9 
Används ej 9 16,1 16,1 100,0 
Totalt 56 100,0 100,0  
H-index=0,75     
 
 
Trots att respondenterna anser att myndigheten följer föreskriften är det flera myndigheter 
som inte redogör för avvikelser allmänna råd mm i årsredovisningen. Dessa myndigheter kan 
därför inte anses följa den föreskrift som normgivaren har angett. Här har en 
stickprovskontroll genomförts och de svar respondenterna har angivit i enkäten 
överensstämmer med myndigheternas årsredovisning. 
 
 
Tabell 1.7 visar utfallet av fråga 6 på enkäten. 
 
Tabell 1.7 Följer Er myndighet ESV föreskrift om redovisning av byte av redovisningsprincip?
      

Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 51 91,1 91,1 91,1 
Nej -    
Används ej 5 8,9 8,9 100,0 
Totalt 56 100,0 100,0  
     
 
 
Enligt den föreskrift, vilken anges av ESV, ska byte av redovisningsprincip redovisas i 
myndighetens årsredovisning. För fem av myndigheterna har detta inte varit aktuellt att 
redovisa varvid de har angett att det ej används. Övriga 55 myndigheter anser sig följa ESV 
föreskrifter. En stickprovskontroll har genomförts och det har i förekommande fall inte 
funnits några skillnader  mellan respondenternas svar och myndigheternas årsredovisning. 
 
Då ingen av myndigheterna har angett att de inte tillämpar föreskriften utgår redovisning av 
följdfrågan som lyder ”Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen?”. 
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Tabell 1.8 Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskriften efterlevs ? 
      

Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 47 83,9 83,9 83,9 
Nej 4 7,1 7,1 91,1 
Används ej 5 8,9 8,9 100,0 
Totalt 56 100,0 100,0  
H – index =0,85     
 
 
Fyra av myndigheterna anger dock inte att det inte framgår av årsredovisningen att det har 
skett ett byte av redovisningsprincip. Därtill kan de inte anses följa den föreskrift ESV har 
angett. 
 
 
Tabell 1.9 visar utfallet av fråga 7 på enkäten. 
 
 
Tabell 1.9 Följer Er myndighet ESV föreskrift om förklaring till bristande överensstämmelse 

mellan resultatredovisning och årsredovisningen i övrigt? 
      

Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 44 78,6 78,6 78,6 
Nej -    
Används ej 12 21,4 21,4 100,0 
Totalt 56 100,0 100,0  
     
 
 
Föreskriften innebär att totala kostnader och intäkter ska fördelas med efter den indelning som 
har gjorts i regleringsbrevet för respektive myndighet. Avgiftsbelagd verksamhet ska 
dessutom särredovisas. Tolv av myndigheterna har enligt de svar respondenterna har angett 
inte haft anledning att redovisa bristande överensstämmelse. En relativt hög andel har haft 
anledning att redovisa att det finns brister i överensstämmelsen mellan resultatredovisning och 
årsredovisningen i övrigt. 
 
Samtliga respondenterna har angett att den myndighet de är anställda vid följer den angivna 
föreskriften. Därav utgår redovisning av följdfrågan som lyder ”Om nej, framgår skälen till 
avvikelsen i årsredovisningen?”. 
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Tabell 1.10 Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskriften efterlevs ? 
      

Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 38 67,9 67,9 67,9 
Nej 6 10,7 10,7 78,6 
Används ej 12 21,4 21,4 100,0 
Totalt 56 100,0 100,0  
H–index = 0,76     
 
 
Det finns en skillnad mellan vad myndigheterna anser sig göra och vad de egentligen gör. Sju 
av de myndigheter som har ingått i undersökningen har angett att det inte framgår av 
årsredovisningen att föreskriften följs. H–index understiger ett, vilket pekar på att den praxis 
myndigheterna tillämpar skiljer sig åt. 
 
 
Tabell 1.11 visar utfallet av fråga 8 på enkäten. 
 
 
Tabell 1.11 Följer Er myndighet ESV föreskrift om förbättringsutgifter på annans fastighet? 
      

Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 42 75,0 75,0 75,0 
Nej -    
Används ej 14 25,0 25,0 100,0 
Totalt 56 100,0 100,0  
     
 
 
Med förbättringsutgift på annans fastighet avses ny-, till- och ombyggnationer på annans 
fastighet, vanligen i det fall då en fastighet hyrs och ägaren inte bekostar underhåll och 
reparationer.  
 
Då ingen av myndigheterna har angett att de inte tillämpar föreskriften utgår redovisning av 
följdfrågan som lyder ”Om nej, framgår skälen till avvikelsen i årsredovisningen?”. 
 
 
Tabell 1.12 Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskriften efterlevs ? 
      

Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 38 67,9 67,9 67,9 
Nej 4 7,1 7,1 75,0 
Används ej 14 25,0 25,0 100,0 
Totalt 56 100,0 100,0  
H – index = 0,82     
 
 
Hos fyra av myndigheterna har respondenterna angett att det inte framgår av årsredovisningen 
att föreskriften följs. Vid en kontroll gentemot dessa myndigheters årsredovisningar visade sig 
att så var fallet vilket medför att de inte kan anses följa de angivna föreskrifterna. 
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Tabell 1.13 visar utfallet av fråga 9 på enkäten. 
 
 
Tabell 1.13 Följer Er myndighet ESV föreskrift om redovisning av tillämpade redovisnings- och 

värderingsprinciper? 
      

Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 55 98,2 98,2 98,2 
Nej -    
Används ej 1 1,8 1,8 100,0 
Totalt 56 100,0 100,0  
     
 
 
I årsredovisningen ska en beskrivning av tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper 
ingå. Det medför att den myndighet som har svarat ”används ej” inte tillämpar de föreskrifter 
vilka ESV har angett. För att säkerställa att respondenten inte har markerat ett felaktigt 
svarsalternativ har en kontroll gentemot årsredovisningen för år 2003 skett. Resultatet av den 
kontrollen visar att det inte framgår av årsredovisningen vilka värderings- och 
redovisningsprinciper som har använts. 
 
Samtliga respondenterna har angett att den myndighet de är anställda vid följer den angivna 
föreskriften. Därav utgår redovisning av följdfrågan som lyder ”Om nej, framgår skälen till 
avvikelsen i årsredovisningen?”. 
 
 
Tabell 1.14 Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskriften efterlevs ? 
      
Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 53 94,6 94,6 94,6 
Nej 2 3,6 3,6 98,3 
Används ej 1 1,8 1,8 100,0 
Totalt 56 100,0 100,0  
H-index =0,93     
 
 
Två av myndigheterna kan inte anses följa ESV föreskrifter som är kopplade till denna 
frågeställning då det inte framgår av deras årsredovisningar att föreskrifterna efterföljs. 
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Tabell 1.15 visar utfallet av fråga 10 på enkäten. 
 
 
Tabell 1.15 Följer Er myndighet ESV föreskrift om korrigering av tidigare års avskrivningar, 

nedskrivningar och uppskrivningar? 
      

Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 40 71,4 71,4 71,4 
Nej -    
Används ej 16 28,6 28,6 100,0 
Totalt 56 100,0 100,0  
     
 
 
I samband med att myndigheten väljer att göra uppskrivningar respektive nedskrivningar av 
tidigare års avskrivningar ska de övervägande som ledde fram till beslutet presenteras i 
årsredovisningen. En relativt stor andel av myndigheterna förefaller inte ha haft anledning att 
redovisa korrigeringar av avskrivningar.  
 
 
Tabell 1.16 Om ja, framgår det av årsredovisningen att föreskriften efterlevs ? 
      

Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 33 58,9 58,9 58,9 
Nej 4 7,1 7,1 66,1 
Används ej 19 33,9 33,9 100,0 
Totalt 56 100,0 100,0  
H–index = 0,81     
 
Fyra av 56 respondenter har angett att den myndighet de arbetar på inte anger korrigering av 
nedskrivningar och uppskrivningar i årsredovisningen. Följden blir att de inte heller kan anses 
följa ESV föreskrifter i denna fråga. Med utgångspunkt från det beräknade värdet på H – 
index kan det anses att det inte finns någon enhetlig praxis mellan myndigheterna, 
 
 
Tabell 1.17 visar utfallet av fråga 11 på enkäten. 
 
 
Tabell 1.17 Följer Er myndighet ESV föreskrifter om redovisning av ersättning till styrelseledamöter 

och ledande befattningshavare? 
      

Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 56 100,0 100,0 100,0 
Nej -    
Används ej -    
Totalt 56 100,0 100,0  
H – index = 1,0     
 
Samtliga myndigheter har angett att de följer de föreskrifter vilka ESV har ställt upp gällande 
redovisning av ersättning till styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare. 
Beräkningen av H–index visar på en harmonisering mellan myndigheternas praxis. 
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Tabell 1.18 visar utfallet av fråga 12 på enkäten. 
 
 
Tabell 1.18 Följer Er myndighet ESV föreskrift om redovisning av personalens sjukfrånvaro? 
      

Svarsalternativ  Frekvens Procent Giltig procent Kumulativ procent 
Ja 56 100,0 100,0 100,0 
Nej -    
Används ej -    
Totalt 56 100,0 100,0  
H–index = 1,0     
 
 
Samtliga myndigheter har angett att de följer de föreskrifter vilka ESV har ställt upp gällande 
redovisning av personalens sjukfrånvaro. Vid en stickprovskontroll har det visat sig att en av 
de mindre myndigheterna inte redovisar grupprelaterad sjukfrånvaro enligt ESV föreskrift. 
Det framgår dock av årsredovisningen varför så inte är fallet. Med utgångspunkt från det kan 
det anses att myndigheten följer den föreskrift ESV har angett. Den praxis de olika 
myndigheterna tillämpar kan, med ledning av H – index, anses vara harmoniserad. 
 
 



Jonsson, M 
 
 

Sida 107(108) 

BILAGA 4 STATISTISKT MATERIAL, INTERNA & 
EXTERNA FAKTORER 

 

1.1 Inledning 
 
Bilagan innehåller delar av resultatet från den statistiska analys vilken har genomförts för att 
eventuellt kunna falsifiera de hypoteser som har ställts upp i kapitel tre. 
 

1.2 Statistiskt material 
 
Tabell 1.1 visar finansiering av verksamheten relaterat till skillnad mellan normgivarens 
föreskrifter och tillämpning. 
 
Tabell 1.1 Finansiering av verksamheten relaterat till skillnad mellan normgivarens föreskrifter och 

tillämpning 
     

  Skillnad mellan normgivarens 
föreskrifter och tillämpning 

  

Finansiering Ja Nej Totalt  
Anslagsfinansierad Antal 7 13 20  
 Förväntat antal 4,6 15,4 20,0  
 Residual 2,4 -2,4   
      
Anslags- och Antal 6 30 36  
avgiftsfinansierad Förväntat antal 8,4 34,6 36,0  
 Residual -2,4 2,4   
Totalt  13 43 56  
 
 
Tabell 1.2 visar fördelningen av skillnader mellan normgivarens föreskrifter och tillämpning 
relaterat till starka professionella grupper. 
 
 
Tabell 1.2 Starka professionella grupper relaterat till skillnad mellan normgivarens föreskrifter och 

tillämpning 
     

  Skillnad mellan normgivarens 
föreskrifter och tillämpning 

  

Starka professionella grupper Ja Nej Totalt  
Ja Antal 5 11 16  
 Förväntat antal 3,9 12,1 16,0  
 Residual 1,3 -1,3   
      
Nej Antal 8 32 40  
 Förväntat antal 9,1 30,9 40,0  
 Residual -1,3 1,3   
Totalt  13 43 56  
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Tabell 1.3 visar fördelningen av skillnader mellan normgivarens föreskrifter och tillämpning 
relaterat till starka organisationssymboler. 
 
 
Tabell 1.3 Organisationssymboler relaterat till skillnad mellan normgivarens föreskrifter och 

tillämpning 
     

  Skillnad mellan normgivarens 
föreskrifter och tillämpning 

  

Starka professionella grupper Ja Nej Totalt  
Ja Antal 4 11 15  
 Förväntat antal 3,5 11,5 15,0  
 Residual 0,5 -0,5   
      
Nej Antal 9 32 41  
 Förväntat antal 9,5 31,5 41,0  
 Residual -0,5 0,5   
Totalt  13 43 56  
 
 
Tabell 1.4 visar korrelationen mellan interna faktorer och skillnad mellan praxis och 
tillämpning. 
 
 
Tabell 1.4 Spearman’s rho, korrelation mellan interna faktorer och skillnad mellan praxis och 

normgivarens föreskrifter. 
     

 
Test 

  Skillnad mellan tillämpning 
och föreskrifter 

Spearman’s rho Skillnad mellan Korrelation 1,000  
 föreskrifter och  Sig. (1-tailed) -  
 tillämpning N 56  
   

 Myndighetens Korrelation 0,16  
 ålder Sig. (1-tailed) 0,454  
  N 56  
     

 Myndighetens Korrelation 0,13  
 storlek Sig. (1-tailed) 0,462  
  N 56  
     

 Finansiering Korrelation 0,208  
  Sig. (1-tailed) 0,062  
  N 56  
     

 Starka professionella Korrelation 0,120  
 grupper Sig. (1-tailed) 0,188  
  N 56  
     

 Organisationssymboler Korrelation 0,049  
  Sig. (1-tailed) 0,359  
  N 56  
 
 


