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Summary 
 
During winter 2005 we received a request from Ovanåkers kommun if we wanted to 
undertake the assignment to improve their annual report, possibly make a model. We 
thought this was a good subject for a Bachelor´s degree in Business Administration. 
Pretty soon we realized that a model is not suitable for an annual report since it will 
limit the annual report to a static model. On the contrary we consider that the annual 
report shall develop in accordance with the spiral of hermeneutics.  
 
We consider our primary gain, to create an increased understanding for the importance 
of the development of municipal annual reports, to be accomplished by answering the 
presentation of the problems we have formulated. One problem was to define “target 
group” and “improve”. To decide target group we have used the definition of our 
mandator. To have a benchmark to “good” we decided to use the qualitative criterions 
trustworthy, comprehensible and relevance. We soon realized that the definitions of the 
criterions not are the same in municipal accounting as in private accounting. The big 
difference is the demand for openness which at first affects the criterion “relevance” in 
the municipal accounting. In spite of that we have chosen to start out from these 
criterions. If they are accomplished the probability of their usefulness for others than the 
target group of the information in the annual report are increased.  
 
Another problem we have worked with is how we by our work can give incentive to 
understand that constant changes are necessary. We have done this by describing the 
hermeneutic method and by working by this method all through our work.  
 
We have chosen to put the centre point of our work on a benchmarking study where we 
have compared eight municipal annual reports to the law, the qualitative criterions and 
to each other. We did this to be able to pick out “good examples”. To be able to choose 
suitable annual reports we turned to the two competitions who appoint the best 
municipal annual report and the best administration annual report. We present the result 
of our benchmarking study in the form of a table of contents of an annual report and in 
the order of the different parts that we find logical.  
 
In this work we have discovered that it is not possible to create a good annual report if 
there is not a well formulated target group. We have also established that the definitions 
of the qualitative criterions are discussable since they are not the same in the different 
accountings. We also question the two competitions we have turned to because if their 
winning annual report shall be useful it demands good economic knowledge. Our 
opinion is that annual reports should be easily accessible and learning. 
 
Our final contribution is to give inspiration to an increased work by developing annual 
reports and to give the insight that municipal annual reports are (quotation Brorström, 
2005) “A document of superior importance”.   
  
 
 
 



Sammandrag 
 
Under vintern 2005 fick vi en förfrågan om vi ville åta oss uppdraget att förbättra 
Ovanåkers kommuns årsredovisning, eventuellt göra en mall. Detta tyckte vi var ett bra 
ämne för en C-uppsats. Vi insåg dock rätt snart att en mall inte är lämplig för en 
årsredovisning eftersom det låser redovisningen till en statisk modell. Vi anser istället 
att årsredovisningarna ska utvecklas i enlighet med den hermeneutiska spiralen.   
 
Vårt primära syfte, att skapa en ökad förståelse för vikten av kommunala 
årsredovisningars utveckling, anser vi vara uppfyllt genom att vi svarar på de 
problemställningar vi har formulerat. En problemställning var att definiera ”målgrupp” 
och ”förbättra”. För att bestämma målgrupp har vi använt oss av vår uppdragsgivares 
definition.  
För att få en måttstock på ”bra” bestämde vi oss för att använda de kvalitativa 
kriterierna tillförlitlighet, begriplighet och relevans. Vi upptäckte ganska snart att 
definitionerna av kriterierna inte är desamma i kommunal redovisning som i privat 
redovisning. Den stora skillnaden utgörs av kravet på öppenhet, som i första hand 
påverkar kriteriet ”relevant” i den kommunala redovisningen. Vi har ändå valt att utgå 
från dessa kriterier, eftersom om de är uppfyllda så är sannolikheten stor att 
informationen i årsredovisningen är användbar även för andra utöver den valda 
målgruppen.  
 
Ytterligare en problemställning vi arbetat med är hur vi genom vårt arbete ska ge 
incitament till förståelse för att ständiga förändringar är nödvändiga. Detta har vi gjort 
genom att beskriva den hermeneutiska metoden och genom att arbeta utifrån den genom 
hela vårt arbete. 
 
Vi har valt att lägga tyngdpunkten i vårt arbete på en jämförande studie, där vi har 
jämfört åtta kommuners årsredovisningar med lagtext, de kvalitativa kriterierna och 
med varandra för att på det sättet kunna plocka ut goda exempel. För att få tips om 
lämpliga årsredovisningar till vår studie vände vi oss till de två tävlingar som utser bästa 
kommunala årsredovisning respektive bästa förvaltningsberättelse. Resultatet av den 
jämförande studien presenterar vi i form av en innehållsförteckning till en 
årsredovisning, med de olika delarna i den följd som vi tycker är logisk.  
 
Vi har i detta arbete kommit fram till att en bra årsredovisning inte går att göra utan en 
väl formulerad målgrupp. Dessutom har vi konstaterat att eftersom de kvalitativa 
kriteriernas definitioner inte är lika i alla lägen är värdet av dem diskutabelt. Även de 
tävlingar vi konsulterat anser vi vara diskutabla, eftersom deras vinnande årsredovisning 
kräver goda kunskaper i ekonomi för att den ska kunna användas. Vi tycker att den 
borde vara mer lättillgängliga och lärande.  
 
Vårt slutliga bidrag är att ge inspiration till ett utökat arbete med utveckling av 
årsredovisningar och att ge insikt om att kommunala årsredovisningar är (citat 
Brorström, 2005) ”Ett dokument av överordnad betydelse”.  
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INLEDNING 
Under 2004 fick Ovanåkers kommun en ny ekonomichef, Angela Winterhagen. Som 
alla nya chefer önskar hon viss förändring. En av de saker som har kommit i 
blickpunkten och som även är lämpligt som ämne för en C-uppsats är hur Ovanåkers 
kommuns årsredovisning kan förbättras. Utifrån detta fick vi en förfrågan om vi ville 
åta oss detta uppdrag. Vi svarade självklart ja då vi tycker att det låter som ett 
spännande, intressant och för oss utvecklande ämne.  
 

Struktur på arbetet 
För att på ett begripligt sätt förmedla till dig som läsare det resultat vi kommit fram till 
har vi valt att lägga upp presentationen på följande sätt: Vi börjar med att presentera 
uppdraget för att sedan problematisera det och därefter beskriva syftet. Därpå följer en 
beskrivning av vår avgränsning och vårt bidrag till ämnet. Vårt inledande avsnitt 
avslutar vi med en kort presentation av Ovanåkers kommun.   
 
Därefter har vi valt att beskriva på vilket sätt vi arbetat, vår metod, som inte presenteras 
på traditionellt sätt utan vi har valt att börja med vårt faktiska tillvägagångssätt för att 
sedan beskriva det litteraturstöd vi funnit för vår metod.  
 
I nästa avdelning redovisar vi den jämförande studien som vi gjort för att få tips och 
idéer till de önskade förbättringarna. Resultatet av studien presenterar vi i form av en 
innehållsförteckning. Därefter fyller vi denna innehållsförteckning med kommentarer.   
 
Slutligen sammanfattar vi våra synpunkter i en slutdiskussion.  
 

Vårt ursprungliga uppdrag 
Uppdraget vi fick var att ge förslag till förbättring av Ovanåkers kommuns års-
redovisning, d v s att skapa en mall för en bra årsredovisning.  
 

Problemformulering 
Uppdraget vi fått från Ovanåkers kommun är att förbättra och kanske skapa en mall för 
hur en kommunal årsredovisning ska se ut för att uppfylla lagens krav och även vara en 
bra årsredovisning. Vad lagarna säger är tydligt dokumenterat och måste följas, men 
vad är det som gör årsredovisningar bra och hur kan de förbättras?  
 
Ser en årsredovisning bra ut för alla eller beror det på vem den är riktad till och vem 
som läser den? Vilken målgrupp vill vår uppdragsgivare rikta sig till?  Om 
årsredovisningen är till för en speciell målgrupp hur är den då fortfarande bra även för 
andra än just målgruppen? 
 
Ovanåkers kommun är inte unik med att vilja ha en bra årsredovisning. Blir därför våra 
problem av generell karaktär? Hur kan vi genom vårt arbete ge incitament till förståelse 
för att ständiga förändringar är nödvändiga och ge en förståelse för att de som 

 1



Inledning 
_____________________________________________________________________ 

sammanställer årsredovisningar måste lyfta blicken och inte bara titta på hur de gjorde 
förra året, detta för att undvika att fastna i en mall?  
 
Kan de kommunala årsredovisningarna i framtiden gå så långt i sitt närmande till de 
privata årsredovisningarna att de blir identiska? 
 
I vårt arbete har vi för avsikt att använda de kvalitativa kriterierna; tillförlitlighet, 
begriplighet och relevans, som stöd för hur en bra årsredovisning ska vara, eftersom de 
anses vara en garanti för kvalité på en årsredovisning. Dessa kriterier är framtagna för 
privat redovisning och det ger oss ytterligare en problemställning att arbeta utifrån: Är 
det någon skillnad mellan definitionerna av de kvalitativa kriterierna i den kommunala 
redovisningen jämfört med den privata redovisningen?  
 
Vi förklarar dessa begrepp utförligare i stycket ”Metod”.  
 

Syfte 
Vårt ursprungliga syfte med denna uppsats var att skapa ett underlag som Ovanåkers 
kommun kan dra nytta av för att förbättra sin årsredovisning. 
 
Under arbetets gång har detta syfte förändrats. Syftet har utvidgats till att ge de 
ekonomer som sammanställer kommunala årsredovisningar en ökad förståelse för att 
årsredovisningar ska vara i ständig utveckling och inte vara statiska. Vi vill ge 
inspiration till denna ständiga utveckling och ge en inblick i hur andra kommuners 
årsredovisningar ser ut.  
 

Avgränsning 
Vi har en naturlig avgränsning i och med att vi riktar vår uppmärksamhet mot 
kommunala årsredovisningar. Ytterligare en avgränsning blir vår uppdragsgivares 
definitioner av vad en bra årsredovisning är och vilken målgrupp den riktas emot.  
 

Vårt bidrag 
Vi vill visa att det är av oerhörd vikt att de som bygger årsredovisningar är väl 
medvetna om vilken målgrupp redovisningen har och vad som är syftet med den och att 
årsredovisningarna ständigt utvecklas. Vi vill också presentera dig för, och inviga dig i, 
hur kommunala årsredovisningar är utformade.  
 
Som en bieffekt till detta arbete ger vi ytterligare bidrag genom att visa att det går att 
presentera en uppsats på ett annorlunda sätt än det strikt traditionella. Vår förhoppning 
är att vårt arbete kan utgöra en grund till att inspirera andra till vidare studier inom 
området årsredovisningar. 
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Kort presentation av Ovanåkers kommun 
Efter att ha presenterat dig för de aktuella förutsättningar som gäller för vårt arbete vill 
vi innan vi går vidare till metoddelen ge dig som läsare en liten historisk beskrivning av 
skapandet av Ovanåkers kommun.  
 
Ovanåkers kommun är en gammal kommun som från början hette Alfta socken. 
Troligen byggdes den första kyrkan i Alfta redan på 1100-talet. Edsbyn, som nu är 
centralort i kommunen, finns nämnt i en bondeförteckning från 1276. Under 1500-talet 
utvecklas Edsbyn kraftigt och på 1620-talet uppförs det första egna kapellet i Ovanåker 
som ligger strax utanför centralorten. Därifrån kommer dagens namn på kommunen.  
 
Under årens lopp har först socknarna och sedan kommunerna slagits samman och delats 
flera gånger. Den senaste sammanslagningen 1977 har gjort att dagens Ovanåkers 
kommun är i princip lika stort som den ursprungliga Alfta socken.  
 
Kommunen har idag en befolkning som de senaste åren har minskat och vid årsskiftet 
2005/2006 fanns det nästan 12 000 personer.  
 
Näringslivet i kommunen omfattar bland annat flera stora träindustrier såsom 
Edsbyverken och Svenska Fönster AB. Dessutom finns många små företag, däribland 
de kommunala bolagen. Kommunen har också ett mycket aktivt idrottsliv med till 
exempel ett bandylag som tre år i rad blivit svenska mästare. 
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METOD 
I detta stycke presenterar vi hur vi har arbetat fram vår metod. Vår presentation som 
inte är traditionsenlig börjar med hur vi har arbetat fram vår metod, och hur vi har 
förankrat den i lämplig litteratur. Den centrala delen i vår metod är en jämförande 
studie av årsredovisningar. 

Tillvägagångssätt 
För att skaffa oss en plattform, en kunskapsgrund att stå på, började vi vårt arbete med 
att läsa lagtext, rekommendationer, experters tips och råd, metodlitteratur och även 
några gamla läroböcker. Efter att ha läst lagtext och rekommendationer mm föds idén 
att titta på ”goda exempel”, d v s andra årsredovisningar, för att få tips och råd till hur vi 
ska kunna ge förslag på förbättringar. För att få ytterligare hjälp med definitionen av bra 
har vi använt oss av de kvalitativa kriterierna. Uppfyller en årsredovisning dessa 
kriterier ska den ju vara bra!  
 
Hur skulle vi då göra för att förbättra Ovanåkers kommuns årsredovisning? Vi insåg att 
vi vid vår första träff, när vi fick uppdraget, inte hade fått några konkreta riktlinjer. Vi 
tog då kontakt med ekonomichefen igen för att få tydligare anvisningar om vad bra och 
målgrupp innebär för henne eftersom vi tänker använda de definitionerna som 
utgångspunkt för vårt arbete.  
 
Här visade det sig att hennes definitioner är att den ska vara lättläst och samtidigt 
informativ. Målgruppen var det svårare att få klart definierad men blev vagt utpekad 
som ”kommunfullmäktige som representanter för kommunens invånare”. Dessa 
definitioner är väldigt breda och generella och är i stort sett liktydiga med vad lagen 
anger. Vi väljer trots den vaga definitionen att använda dem som utgångspunkt för vårt 
arbete. Detta betyder att vårt arbete kan användas av betydligt fler eftersom våra 
rekommendationer blir generella. Lyckas vi så kommer det att sluta i ett gott resultat,  
d v s en förbättrad årsredovisning, kanske inte idag, kanske inte imorgon men så 
småningom, inte bara för Ovanåker utan även för andra kommuner.  
 
Vi samtalade också med Börje Olsson, biträdande ekonomichef i Ovanåker, som gav 
oss mycket information både om historisk utveckling och om nutid. 
 

Val av material till vår jämförande studie 
Det är nu dags att välja årsredovisningar till vår jämförande studie. För att göra detta 
urval valde vi att ta hjälp av de två tävlingar som finns om kommunala årsredovisningar 
och valde några av de årsredovisningar som antingen har vunnit eller fått ett 
hedersomnämnande. Detta för att vi utgår ifrån att de årsredovisningar som vinner eller 
får hedersomnämnande i dessa tävlingar borde utgöra en god måttstock för andra 
kommuners redovisningar. 
 
Kommunforskning i Västsverige (KFi) väljer varje år ut en kommun som har gjort den 
bästa årsredovisningen och ger även hedersomnämnanden. Den andra tävlingen 
anordnas av revisionsföretaget Öhrlings och tävlingen benämns ”Bästa 
förvaltningsberättelse i årsredovisning i kommuner, landsting och regioner”, men i 
praktiken avser tävlingen hela årsredovisningen.  
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För att få balans i vårt material har vi även valt årsredovisningar från några mindre, 
närliggande kommuner, eftersom de redovisningar som nämns i tävlingarna oftast är 
stora kommuner i södra Sverige. Vi har även tagit med några andra kommuners 
årsredovisningar som vi har blivit rekommenderade. Vi har totalt valt ut åtta stycken 
årsredovisningar, vilka är följande:  
 
Bollnäs, 2005, för att det är en närliggande kommun, ungefär dubbelt så stor som 
Ovanåker. Vid en genomläsning tyckte vi att den såg bra ut trots att den är kanske väl 
omfattande. 
 
Göteborgs stad, 2004, vars årsredovisning fick hedersomnämnande 2004 av KFi, samt 
för att deras årsredovisning 2003 vann samma tävling. Deras årsredovisning 2004 är 
mycket pedagogiskt upplagd med färgkodning av de olika blocken.  
 
Kungälv, 2005, för att Hans Peterson, expert på kommunala årsredovisningar, vid ett 
flertal tillfällen rekommenderar deras senare årsredovisningar som bra exempel. Vi 
tycker dock att informationen i årsredovisningen 2005 drunknar i för mycket text.  
 
Ljusdal, 2005, för att det är en närliggande kommun, något större än Ovanåker. Vi 
tycker att deras årsredovisning känns bra i format och vid en genomläsning verkar den 
innehålla i princip det den ska men ibland mer än vad som är relevant.  
 
Mölndal, 2005, för att vi fick rekommendation om den för att den är mycket ambitiös 
med många noter. Vi tycker att den har en mycket konstig struktur och är kanske väl 
omfattande.  
 
Ovanåker, 2005, för att det är vår uppdragskommun.  
 
Solna stad, 2004, för att de vann utmärkelsen bästa förvaltningsberättelse 2004. Vi 
tycker att upplägget att presentera informationen i nästan enbart text gör att den blir 
svårtillgänglig.  
 
Vara, 2004, för att deras redovisning utsågs till bästa årsredovisning av KFi år 2004. 
Ännu en redovisning med färgkodning och en beskrivning av blockens indelning som 
måste läsas i flera steg och en mycket otydlig innehållsförteckning.  
 

Lärdom om kommunala årsredovisningar 
Efter urvalet av årsredovisningar valde vi att bygga på vår kunskapsgrund ytterligare. 
För att få djupare inblick i kommunala årsredovisningar läste vi in oss på hur dessa har 
utvecklats. En redogörelse för denna studie finns i bilaga 1 för den intresserade läsaren.    
 
För att ge oss närmare kännedom om utvecklingen av Ovanåkers årsredovisningar 
gjorde vi även en genomgång av några av deras tidigare årsredovisningar, från 1987 till 
2004. Denna studie är mest till för vårt eget teoretiska kunskapsinhämtande. Vår 
redogörelse för denna utveckling ligger i bilaga 2.  
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Kvalitativa kriterier 
För att få en referens till bra och god kvalité, valde vi vid genomgången av Ovanåkers 
kommuns årsredovisningar att utgå från det som kallas de kvalitativa kriterierna, vilka 
vi också använder vid vår jämförande studie och som gäller inom både privat och 
kommunal redovisning. Om en årsredovisning uppfyller dessa kriterier ska det vara en 
bra årsredovisning, oavsett målgrupp.  
 
De kvalitativa kriterierna kommer av att det finns många olika användare av 
redovisningsinformationen. Trots att det finns så många olika sätt att använda 
informationen finns det ändock en gemensam behovskärna. Den behovskärnan innebär 
att användarna ska få relevant information som är tillförlitlig och som de begriper, d v s 
de kvalitativa kriterierna för all redovisning, vilka är tillförlitlighet, begriplighet och 
relevans.  
 
Information är tillförlitlig om den är ärlig, rättvisande och neutral. Den ska också vara 
fullständig och försiktig.  
 
Informationen är begriplig om den är jämförbar med sig själv över tiden och den ska 
även vara jämförbar med andra. Den ska naturligtvis också vara enkel för att vara 
begriplig.  
 
Relevans innebär att informationen ska vara framåtriktad och aktuell. Den ska också 
bekräfta och verifiera och ha förmåga att påverka användarens beslutsfattande. Relevans 
innebär också att användaren ska kunna bedöma kostnad mot nytta. 
 
Enligt Artsberg (2005) har redovisningen idag fokus på att vara informationsgivande, 
vilket gör att det är mer logiskt att utgå ifrån de kvalitativa kriterierna än de traditionella 
redovisningsprinciperna. Som vi tolkar det betyder det att det blir en uppluckring från 
det siffermässigt korrekta till att årsredovisningen ska ge information som är mer 
hanterbar för den ovane läsaren.  
 
Den kommunala årsredovisningen ska vara öppen och lättläst för de i fullmäktige som 
ska bevilja nämnderna ansvarsfrihet utifrån detta dokument, vilket då måste vara 
framställt så att även de som är ovana vid ekonomisk information och ekonomiska 
termer kan förstå det.  
 
Peterson (2003) anser att en kommunal redovisning ska uppfylla de kvalitativa 
kriterierna för att svara mot god redovisning. Hans definitioner av kriterierna är dock 
inte helt överensstämmande med definitionerna i den privata redovisningen, utan är som 
följer:   
 
Tillförlitlighet handlar om att lämnad information ska bygga på lagstiftning, god 
redovisningssed och gängse praxis. Eventuella avvikelser skall redovisas på ett tydligt 
sätt.  
 
Begriplighet innebär att årsredovisningen ska upprättas på ett pedagogiskt sätt.  
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Det som i företagsekonomin är det kvalitativa kriteriet relevans kopplas enligt Peterson 
ofta ihop med väsentlighetsprincipen och får då på det sättet en lite mer vinklad 
betydelse. Detta ger en vidare koppling till öppenheten – den viktigaste av de 
kommunala delarna. Informationen ska vara betydelsefull för användarnas 
beslutsfattande.  
 
När Peterson (2003) beskriver de kvalitativa kriterierna blir den ovan nämnda 
öppenheten ett eget, fjärde kriterium och han tar även med jämförbarhet eftersom han 
anser att de är viktiga för den kommunala redovisningen som måste svara upp mot de 
demokratiska kraven.  
 
Öppenhet ska ge känslan av att händelser och tillstånd har återgivits på ett öppet sätt.  
Tillämpade principer beskrivs och specifika ord och begrepp förklaras på ett för de 
flesta förståeligt sätt.  
 
Jämförbarhet innebär att årsredovisningen ska upprättas enligt kontinuerliga principer 
över tiden så att relevanta jämförelser kan göras. Denna del är förklaring till kriteriet 
begriplighet i generell företagsekonomi.  
 
Vid vår teorigenomgång ser vi att det finns stora skillnader i definitionerna av de 
kvalitativa kriterierna.  
 
Redan i det som är upphovet till de kvalitativa kriterierna, det gemensamma behovet av 
”korrekt” information, är det skillnader. Det som gör att det blir skillnader är kravet på 
öppenhet i den kommunala redovisningen. Det kravet gör att innebörden av t ex relevant 
information blir annorlunda. I kommunal redovisning betyder relevant att all väsentlig 
information som behövs finns med. I privat så betyder relevant att den information som 
faktiskt ges är väsentlig, men det behöver inte betyda att all information finns med.  
 
Behovskärnan för det privata är att kunna utvärdera företagets ledning och dess resultat. 
Syftet med den redovisade informationen är att externa intressenter ska kunna ta beslut 
för en eventuell framtida relation med företaget. I kommunal redovisning utgörs 
behovskärnan av att kunna bevilja ansvarsfrihet för det år som varit. Det primära syftet 
är att kunna göra avstämning mot budget.  
 
Kravet på jämförbarhet är det vi upplever vara mest lika i de olika redovisningarna. 
Samma redovisningsprinciper ska användas över tiden och om det inte görs ska det klart 
och tydligt redogöras för och räknas om ett år bakåt.  
 

Vår jämförande studie  
Vår tanke var redan på ett tidigt stadium att presentera resultatet av vår studie i form av 
en innehållsförteckning med kommentarer. I denna innehållsförteckning har vi valt att  
redovisa kommunen före koncernen eftersom arbetet handlar om kommunala 
årsredovisningar. Inom respektive block har vi däremot gått från helhet till del för att 
begripligheten ska bli större.  
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När vi kommit så långt var det dags att börja med den faktiska jämförelsen. Vi 
bestämde, för att få struktur på vårt arbete, att göra den jämförande studien rubrik för 
rubrik enligt vår innehållsförteckning. Vi bestämde även att göra jämförelsen i tre steg, 
först mot lag och teori, sedan mot de kvalitativa kriterierna för att till sist ställa 
årsredovisningarna mot varandra.  
 
I den första jämförelsen, mot lag och teori sållade vi bort de årsredovisningar i studien 
som inte uppfyllde lagens krav och de rekommendationer som Rådet för Kommunal 
redovisning ger. 
 
Efter den sållningen letade vi i första hand efter de som bäst motsvarade kriterierna 
lättläst och informativ, eftersom de är vår uppdragsgivares kriterier för hur en 
årsredovisning ska vara. Av de redovisningar som då blev kvar valde vi den eller de 
som vi ansåg värda att rekommendera. Om vi inte hittade någon som var värd det valde 
vi den som bäst uppfyllde våra krav, för att därefter komplettera den med delar från 
andra årsredovisningar eller med vårt eget kunnande. Som ett led i detta valde vi att 
arbeta med vissa delar i årsredovisningen längre fram i vår jämförande studie eftersom 
vi kände att vår kunskap behövde byggas på ytterligare innan vi arbetade med dem.  
 

Inläsning 
lagar, 
rekommenda- 
tioner mm 

Val av 
ÅR till 
jämförande 
studie 

Inläsning 
av ÅR 
utveck-
ling 

Studie av 
kvalitativa 
kriteriers 
innebörd 

Vår 
slut- 
diskussion 
 

 Post för post i innehållsförteckningen: 
JÄM- - ÅR med lag och annan teori 
FÖRANDE - ÅR med kvalitativa teorier 
STUDIE - ÅR mot varandra 
 - Våra kommentarer 

 
Bild 1 Schema över tillvägagångssätt, egen modell 
 

Litteraturstöd för vårt val av metod 

Metodsynsätt 
För att kunna undersöka, förklara och förstå verkligheten gör metodsynsätten, enligt 
Arbnor & Bjerke (1994), antaganden om hur verkligheten är beskaffad och hur den ser 
ut.  
 
Vi har kommit fram till att vi har ett hermeneutiskt metodsynsätt.  
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Aktörssynsätt 
Vi har kommit fram till att det metodsynsätt vi har använt i vår studie stämmer överens 
med aktörssättet på det vis Arbnor & Bjerke (1994) beskriver det. Aktörssynsättet ser på 
verkligheten som en social konstruktion, där verkligheten utgörs av ett antal personers 
likartade syn på enskilda frågor inom ett visst område. När de olika verklighetsbilderna 
möts omformas de och ger en ny förståelse som i sin tur skapar en ny verklighetsbild.   
 
I vårt arbete har vi flera aktörer vid olika tillfällen. Vi har ekonomichefen som genom 
att ge oss uppdraget och sina definitioner blir en aktör. Vidare har vi våra ”experter” 
som vi låtit hjälpa till med att ge förslag på årsredovisningar till vår jämförande studie 
och även för att ge oss litteraturstöd. Även de personer som har gjort årsredovisningarna 
i vår jämförande studie är aktörer samt naturligtvis, sist men inte minst, vi själva.  
 
Med det arbetssätt vi har i detta arbete och vårt metodsynsätt faller det sig naturligt att 
vår förförståelse, vårt tidigare kunnande, har en stor påverkan på det resultat vi kommer 
fram till. I aktörssynsättet är ju en av grundstenarna aktörens syn på verkligheten just 
nu.  
 
”Med den syn på forsknings- och utredningsverksamhet som aktörssynsättet framför, 
följer att problemformuleringen och syfte utvecklas fortlöpande under forskarnas 
dialoga förhållande med aktörerna. Detta medför givetvis att man som aktörforskare 
avhåller sig från att avge för tidiga problemformuleringar och syftesbeskrivningar.” 
Detta citat från Arbnor & Bjerke (1994) stämmer mycket väl överens med vårt 
arbetssätt. Vi började arbetet med en som vi tyckte tydlig problemformulering som vi 
sedan har omformulerat ett flertal gånger.  

Hermeneutik 
Eftersom vi båda har kommit en bit på väg i livet har vi kommit till insikt om att lärande 
och kunskap inte följer en raksträcka, utan går i en lärande spiral. Från att ha ett 
intresse/nyfikenhet lär vi oss en del, som skapar mer kunskap, som lär oss fler delar, 
som gör att vi förhoppningsvis så småningom ser helheten. En helhet som i sin tur 
skapar en ny plattform för nyfikenhet/intresse, för att lära ytterligare en del som leder 
till förståelse för en ny helhet. Detta är för oss sinnebilden av den hermeneutiska 
spiralen som vi ser den.   
 
När vi började vårt arbete visste vi inte vilken metod som skulle vara lämpligast för den 
form av studie vi hade tänkt oss. Efter att ha arbetat med vår studie ett tag insåg vi att 
vår metod är utvecklande och ständigt lärande, d v s vi arbetar efter den metod som i 
teorin heter den hermeneutiska spiralen.  
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Bild 2 Hermeneutisk spiral, enligt LT Eriksson och F Wiedersheim-Paul 
 
 
Hermeneutik kan enligt Wallén (1996) fritt översättas med tolkningslära. 
Hermeneutiken handlar alltså om tolkning av innebörder i dess vidaste mening. Att 
tolka används om att följa och uttyda en praxis eller tradition. Några andra 
huvudpunkter han tar upp är att den som tolkar har en förförståelse i form av språklig 
och kulturell gemenskap vilket stämmer överens med det vi skrev ovan om 
verklighetsbilden som skapas i aktörssynsättet. Vid tolkandet av dessa verklighetsbilder 
växlar aktören mellan del och helhetsperspektiv och uppmärksammar motsättningar 
mellan del och helhet. Det här visade sig för oss när vi arbetade med 
innehållsförteckningen och dess delar. Vi valde att inte ta delarna i ordningsföljd efter 
innehållsförteckningen, utan att kunskapsmässigt gå från del till del för att till slut få 
helheten.   
 
En regel inom hermeneutiken är dock att man ska söka en tolkning som är maximalt 
”god”. Detta tolkas som att det ska ”kännas bra”. Det ska vara både en förståelse och en 
känsla att det är rätt tolkat. Det finns just inget mer att tillägga. Den här teoretiska 
förklaringen på hermeneutik, gör att vi förstår varför vi har haft svårt att förklara vissa 
slutsatser vi dragit i vår studie. Det har känts bra och rätt, men vi har inte riktigt kunnat 
förklara hur och varför vi har kommit fram till dem. Det här har gjort att vi vid flera 
tillfällen innan vi hittat litteraturstöd tvekade hur vi skulle formulera oss, till och med 
om vi verkligen ”gör rätt”.  
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Följande stycke har vi hittat hos Lindholm (2001, sid 73-74) och det beskriver vår 
arbetsmetod och vår känsla så bra att vi väljer att presentera den ordagrant.  
”Man startar från sin förhandsuppfattning av helheten som inte alltid är så klart 
medveten eller väl artikulerad. Med den som utgångspunkt börjar man snickra på 
delarna. Hur man gör detta snickrande beror på vem man är, hur man har förstått 
delarna, och hur de ska tjäna i sammanhanget (helheten). När man täljt några grova 
bitar, skrivit några ofullkomliga avsnitt, märker man hur avsnitten kommit att bli. De 
förändrar ens helhetsuppfattning en del. Även om denna helhetsuppfattning alls inte blir 
slutgiltig, så är den sannolikt mera medveten än den man började med. Den påverkar 
hur man tänker sig omforma de redan skrivna delarna, men man får också idéer till nya. 
Man har gått ett varv i sin hermeneutiska spiral.” 
 

Rekommendationsurvalsprincipen 
Vi har valt ut delar av vårt material till vår jämförande studie med hjälp av tidigare 
nämnda tävlingar vilket enligt Arbnor & Bjerke (1994) överensstämmer med 
rekommendationsurvalsprincipen. Enligt den principen används olika aktörer till att 
rekommendera andra aktörer. För oss betyder det att vi har gjort detta genom att låta 
tävlingarna vara aktörer där deras vinnare blir de ”andra aktörerna”, d v s några av de 
årsredovisningar vi har valt till vår studie.  
 
Vi har i vårt urval av teoretiskt material, förutom ”vanlig” litteratur, även använt oss av 
tidigare undersökningar, d v s undersökningar gjorda av andra aktörer som vi måste 
förhålla oss till. Vår definition av dessa tidigare undersökningar är att de är teori. Den 
urvalsteknik vi har använt för insamling av vårt material stämmer således enligt Arbnor 
& Bjerke (1994) överens med aktörssynsättet 
 

Induktiv ansats 
Vi konstaterar att vår ansats vid den jämförande studien har varit induktiv genom att vi 
ur vårt samlade material har dragit mer generella och teoretiska slutsatser, vilket enligt 
Wallén (1996) innebär ett induktivt synsätt. Induktiva ansatser har inom 
vetenskapsteorin kritiserats hårt för att teorin strängt taget inte innehåller något annat än 
vad som redan finns i det empiriska materialet. Vidare ingår redan i att man gör ett urval 
och undersöker vissa fenomen, något slags teoretiskt ställningstagande. Att vara 
förutsättningslös är därmed omöjligt. Detta har vi redan konstaterat i och med att vi har 
insett att vi har ett aktörssynsätt där grunden utgörs av vår förförståelse, som vi tidigare 
berättat är vår tidigare kunskap.  
 

Kvalitetssäkring 
Enligt vetenskaplig tradition är validitet och reliabilitet de vanligaste sätten för att 
försäkra sig om kvalité på ett undersökande arbete. De är enligt Wallén (1996) mått på 
hur bra ett mätinstrument eller en mätning är, inte på egenskaper hos mätobjektet. 
Validitet innebär att man mäter det man har för avsikt att mäta och att inget 
ovidkommande påverkar resultatet. Reliabilitet innebär att olika mätningar av samma 
slag på samma objekt ska ge samma värden.  
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I aktörssynsättet, som vi har använt oss av, framförs ofta en pragmatisk inställning till 
validering av aktörssynsättets resultat. Detta skulle då innebära att den praktiska nyttan 
får avgöra resultatets värde. Aktörforskare anser att den enda validering som kan ske är 
i vilken grad aktörerna accepterar resultaten och gjorda tolkningar. Denna förklaring har 
vi hittat hos Arbnor & Bjerke (1994) och vi tycker att det är en mycket bra beskrivning 
av vårt arbete och dess resultat då värdet av vårt arbete bestäms av om ekonomichefen i 
Ovanåker eller andra årsredovisningsansvariga får nytta av vårt arbete i framtiden. 
 
Reliabilitetskontroll används inte inom aktörssynsättet eftersom den vanligtvis 
förekommande bristen på reliabilitet i samhällsvetenskapliga undersökningar är ett 
bevis på att aktörssynsättets grundläggande föreställningar är relevanta. Om vi skulle 
göra samma jämförande studie en gång till, är det inte troligt att vi skulle komma fram 
till samma resultat, eftersom vi då skulle ha en ny grund att stå på enligt den 
hermeneutiska spiralen. Samma sak gäller om någon annan skulle använda samma 
material. De skulle komma fram till ett annat resultat, eftersom resultatet enligt 
aktörssynsättet till viss del är individberoende.  
 
I vårt arbete ska vi inte mäta någonting och eftersom vårt arbete och vår metod 
utvecklats fortlöpande så passar inte reliabilitet som mått på kvalitet. Validitet har som 
beskrivits ovan endast viss betydelse. 
 
Inom hermeneutiken, och då speciellt aktörssynsättet, blir det istället andra saker som 
får avgöra kvalitén på undersökningen. Det viktigaste måttet på kvalité i en 
hermeneutisk undersökning, enligt Arbnor & Bjerke (1994), är att alla aktörer, både de 
som gör undersökningen och de som läser resultatet av den, får en vidare förståelse för 
det undersökta och därmed en grund för nytänkande. Det här stämmer med vårt 
arbetssätt där vi skapat oss själva nya kunskapsgrunder för att gå vidare i vår förståelse 
och med vårt syfte. Denna grund utvecklas vidare i vår jämförande studie vilket gör att 
vi och vårt syfte, och även du som läser, fortsätter vidare i den hermeneutiska spiralen. 
 
Den förståelse som har uppnåtts via resultatet har både en yttre och en inre karaktär. 
Den inre får aktörerna, d v s vi i det här fallet, att förstå hur vår förförståelse påverkar 
våra tolkningar av våra delresultat i studien, vilket leder fram till helheten d v s 
slutresultatet. Genom vår jämförande studie får vi andra aktörer, d v s dig som läsare, att 
förstå, dels med din tidigare förförståelse och dels med din nyvunna kunskap, vårt 
slutresultat och i och med det ger vi dig ett nytänkande. Detta är förståelsens yttre 
karaktär.  
 
Detta nytänkande kan leda till vidare studier, som t ex en studie om sambanden mellan 
budgetdokument, delårsdokument och årsredovisning. Andra uppslag kan vara att 
specialgranska de olika delarna i den ekonomiska analysen eller göra en helhetsanalys 
av finansieringsanalysen. Ytterligare förslag är att studera om det finns ett samband 
mellan ordförande har ordet och den finansiella analysen – går det att se politisk färg på 
de sittande eller domineras skapandet av årsredovisningen av ekonomikontoren? 
Nytänkandet kan också leda till helt nya sätt att göra årsredovisningar på, men att vara 
revolutionerande och nyskapande ryms inte inom vårt arbete. 
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Den kunskap som utvecklas genom aktörssynsättet blir individberoende därför att 
kunskapen är unik. Den utgår från min tidigare kunskap, mitt agerande som aktör och 
min nyvunna kunskap som ger mig ett nytänkande. Aktörssynsättet ger inte bara en 
individberoende kunskap, utan får även en vidare innebörd genom de 
verklighetsantaganden som görs. De bidrar till en ökad allmän förståelse för de olika 
sammanhang och verklighetsantaganden som skapar vår verklighet.    
 
Det ser vi i vårt arbete genom att vi har ökat vår individuella kunskap och på det sättet 
har gjort olika antaganden i vår jämförande studie. Våra antaganden ska 
förhoppningsvis leda till att du som läsare i din tur ska få en ökad förståelse för hur 
verkligheten ser ut i vår värld och kunna tolka det utifrån din tidigare 
förförståelse/kunskap.  
 
Detta gör att det inte går att bedöma kvalitén på en hermeneutisk undersökning direkt. 
Kvalitén går inte att avgöra förrän värdet av resultatet ses, vilket kan dröja länge och 
vara mycket individberoende. Därför är det inte säkert att vår studie ger resultat för dig 
som läsare idag, men kanske imorgon.  

Normativ teori 
I vårt arbete ger vi förslag på hur man bör göra och vår förhoppning är att dessa förslag 
ska påverka verkligheten.  
 
Enligt både Eriksson (2001) och Wallén (1996) är det normativ teori när det lämnas 
förslag på hur någonting bör vara. Artsberg (2005) kompletterar detta med att normativa 
teorier ämnar påverka verkligheten.  
 
Med dessa ord avslutar vi vår metoddel och går nu över till vår jämförande studie. 
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JÄMFÖRANDE STUDIE 
Vi vill börja med en kort redogörelse om varför det görs kommunala årsredovisningar 
och vilka lagar som styr. För att underlätta läsningen fortsätter vi sedan med en 
beskrivning av hur avsnittet är uppbyggt eftersom det är ett stort avsnitt som innehåller 
hela vår jämförande studie.   

Syfte med kommunal årsredovisning 
I den kommunala redovisningslagen kan vi läsa att syftet med den kommunala 
årsredovisningen är att ge en informativ redovisning till kommunfullmäktige och 
kommunens invånare. Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets 
verksamhet, en uppföljning av den fastställda budgeten och den ekonomiska ställningen 
i kommunen och dess bolag. Detta skiljer sig från den privata redovisningen, där syftet 
är att ge intressenter t ex aktieägare, en inblick i företagets resultat och till viss del 
verksamheten. Den här skillnaden kommer av att kravet på öppenhet i den kommunala 
redovisningen är så mycket större än i den privata sektorn. För att demokrati ska råda 
krävs denna öppenhet så att alla invånare har möjlighet att få inblick i den kommunala 
verksamheten. 
 
De lagar som idag styr den kommunala årsredovisningen är Kommunallagen och Lagen 
om kommunal redovisning, som i sin tur ofta hänvisar till Årsredovisningslagen. Även 
bokföringslagen finns som grund. Dessutom ger Rådet för Kommunal Redovisning ut 
rekommendationer som bör följas. 
 

Struktur på detta avsnitt 
Vi anser att den traditionella strukturen där teori och empiri presenteras i separata block 
inte passar som presentationsform för vår jämförande studie. Vi har valt att löpande 
blanda vår empiri och teori, till skillnad från det gängse sättet. Med det sättet är risken 
stor att presentationen blir rörig. Vårt sätt att presentera vårt arbete kan dock kännas 
främmande för dig som läsare. Vi är medvetna om detta och tänker därför påminna om 
vår metod för att underlätta vidare läsning.  
 
I arbetet med den jämförande studien har vi först läst in oss på lagar, rekommendationer 
och expertuttalanden både i rapportform och i bokform. Vi har valt att presentera vår 
jämförande studie i form av en innehållsförteckning till en årsredovisning. För varje 
rubrik i innehållsförteckningen beskriver vi först lag och teori där sådan finns. Sedan 
redogör vi för vår empiriska undersökning där vi först ställer våra utvalda 
årsredovisningar mot de kvalitativa kriterierna, relevans, tillförlitlighet och begriplighet, 
och även mot vår uppdragsgivares kriterier lättläst och informativt. Därefter ställer vi 
dem mot varandra. Slutligen kommenterar vi det vi har funnit.  
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Innehållsförteckning med kommentarer 

Innehållsförteckning i en årsredovisning 
Vi anser att innehållsförteckningen är mycket viktig för den oinvigde läsaren. Den ger 
en snabb information om vad och var läsaren kan hitta den information som söks. Den 
ska ligga först så att läsaren hittar den på en gång. 
 
Innehållsförteckningar kan se olika ut beroende på vilken målgrupp årsredovisningen 
har. I vårt fall, med kommunfullmäktige som målgrupp, är de mest intresserade av hur 
verksamhetsmålen har uppfyllts och något mindre av hur ekonomin ser ut. Om 
målgruppen istället är t ex finansiärer så är de mer intresserade av att se hur kommunens 
ekonomi ser ut och inte hur verksamhetsmålen har uppfyllts. En variant av 
innehållsförteckning kan då vara att det i rubrikerna används mer ekonomiska termer, 
men innehållet under rubrikerna behöver inte förändras så mycket. Det här kan också 
vara fallet i privata årsredovisningar där det är viktigt att visa det ekonomiska resultatet. 
Det kan även innebära att fler underrubriker bör redovisas som t ex likviditet och 
soliditet. 
 
I vårt material finns det två innehållsförteckningar som är mycket välarbetade, i vårt 
tycke överarbetade. De har indelning i färgkodade block och dessa block beskrivs i flera 
steg, vilket gör att innehållsförteckningen förlorar i överskådlighet. Intressant är dock 
att en av dessa två vann tävlingen om bästa kommunala årsredovisning som anordnas av 
Kommunforskning i Västsverige (KFi) år 2004 och den andra fick ett hedersomnämnde 
samma år.  
 
Vi tänker inte rekommendera någon, eftersom vi anser att vår innehållsförteckning är 
den mest välstrukturerade för vår målgrupp, kommunfullmäktige.  
 

Snabbfakta om kommunen och inledning 
Det är ett trevligt inslag i årsredovisningen med en kortare sammanställning i 
populärversion av kommunen, snabbfakta, som ska ligga i omedelbart blickfång. Vi har 
här valt att lägga den så gott som först, men den kan också finnas på t ex baksidan.  
 
Inledning är en utveckling av snabbfakta i text som presenterar specifika saker inom 
kommunen, t ex stor industri, idrottsprestationer, evenemang. Här vill vi rekommendera 
en inledning av den form Ovanåker valt i sin senaste årsredovisning. Den är i prosaform 
och innehåller fakta om kommunen, geografiskt läge, kultur och beskriver det lokala 
näringslivet. Anledningen till att vi vill rekommendera just Ovanåkers presentation är 
att vi tycker att det är ett trevligt sätt att kortfattat presentera några viktiga fakta om 
kommunen. Ett alternativ till prosaformen kan vara diagram eller tabeller som kan vara 
mycket tydliga men inte lika trevliga. 
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Ordförande har ordet (förord) 
Hans Peterson (2003) har gjort en undersökning där bland annat denna del har 
behandlats. I undersökningen så framgår det att förordet oftast har tre utmärkande drag; 
kommentar om befolkningsutvecklingen, redogörelse för det ekonomiska resultatet och 
kommentarer om näringslivet. Den är i de allra flesta fall skriven av styrelsens 
ordförande, men det händer även att den högste tjänstemannen/kvinnan eller 
oppositionsrådet skrivit förordet tillsammans med styrelsens ordförande. 
Undersökningen visar också att förordet vanligtvis består av lite analys och diskussion 
samt mycket redogörelse av faktiska omständigheter eller händelser.  
 
Även Björn Brorström (2005) har gjort en undersökning om detta område. Han är mer 
detaljerad i sina kommentarer om resultatet av studien och säger att det finns en 
uppenbar skillnad mellan ekonomichefernas syn och politikernas syn på förordet. 
Ekonomicheferna anser, liksom vi, att förordet ska ha en ideologisk orientering och ska 
visa värderingar och politiska prioriteringar och hur det påverkar den gällande 
kommunen.  
 
Björn Brorström kommenterar att en uppfattning som finns är att årsredovisningen ska 
visa att det handlar om politiskt styrda organisationer och det är därför som 
kommunstyrelsens ordförande ges utrymme tidigt i årsredovisningen att kommentera 
utveckling och situation. Fördelen med att det ska ligga tidigt är att det i princip alltid 
blir läst då. Därför anser han att kvaliteten på detta förord måste vara hög.  
 
Detta del i årsredovisningen bör främst uppfylla kriteriet begripligt. Om kommentarerna 
är alltför politiskt formulerade finns det risk att kriteriet inte uppfylls och om det inte är 
begripligt uppfattas det inte heller tillförlitligt. Eftersom förordet oftast är författat av 
sittande kommunstyrelseordförande är det omöjligt att informationen är helt neutral, 
som är en av definitionerna på tillförlitlighet. 
 
I vår studie har vi funnit att förordet oftast består av lite analys och diskussion och 
mycket redogörelser av faktiska omständigheter vilket överensstämmer med Hans 
Petersons studie. 
 
Det förord vi vill rekommendera finns i Solna stads årsredovisning. Den är lite väl lång 
men tydlig med bra rubriksättning som t ex ”Trygghet är en prioriterad fråga” och 
”Medborgarperspektivet i centrum”.  
 
Vi anser att förordet ska vara kort och koncist med relevant information och att det bör 
kunna uppfattas vilken ideologi författaren har.  

Organisation 
De flesta årsredovisningar presenterar under den här punkten ett organisationsschema 
som visar strukturen på kommunkoncernen. Den visar vilka nämnder och bolag som 
finns i kommunen. De flesta har valt att kalla det här schemat för kommunens 
organisation, men oftast visar den koncernens struktur.  
 
Vi anser att det är självklart att det ska vara en heltäckande bild över koncernen, 
eftersom årsredovisningen ska visa helheten och den bör därför visa det som är relevant 
på ett begripligt sätt.  
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Strukturen på Ovanåkers kommuns organisationsschema är bra bland annat för att det 
syns att valnämnd och revision är direkt underställd fullmäktige, bolagen finns också 
med direkt under fullmäktige men tydligheten förloras i den enkla layouten. Det blir 
tydligare med t ex olika färg eller storlek på ramarna till olika delar och enkla svarta 
streck som sammanbinder dem.  
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Nu har vi i vår innehållsförteckning kommit till förvaltningsberättelsen. Vi börjar med 
en generell beskrivning av vad den är och vad den ska innehålla för att sedan gå in på 
respektive del.  
 
Den kommunala redovisningslagen, kap 4, säger att en förvaltningsberättelse, eftersom 
den är styrelsens rapport till kommunfullmäktige, ska innehålla en översikt över 
utvecklingen av kommunens verksamhet. Lagens förarbete säger att ett viktigt syfte är 
att redovisa hur fullmäktiges mål har uppnåtts, såväl finansiella som 
verksamhetsmässiga. Lagen säger vidare att förvaltningsberättelsen ska ta upp sådant 
som inte ryms i de finansiella rapporterna och sådant som anses vara av väsentlig vikt 
för kommunens utveckling. Den ska även innehålla redovisning av utfall mot budget för 
verksamheterna. En samlad investeringsredovisning ska göras som också den ska 
möjliggöra en avstämning mot den fastställda budgeten. Sist men inte minst måste 
också avstämning av balanskravet göras där en beskrivning ska finnas över hur ett 
negativt resultat ska justeras.  
 
Utgångspunkten för förvaltningsberättelsen enligt Peterson (2003) är att den bör vara 
samordnad med årsbudgeten så att dessa styrande dokument bildar en helhet. Den bör 
också vara framåtsyftande och ange förutsättningar för långsiktiga strategier. För att 
förvaltningsberättelsen ska visa på en helhet ska även verksamheter i kommunens bolag 
innefattas i den.  
 

Omvärldsanalys 
Kommunens utveckling och situation ska sättas in i ett större sammanhang. Årets utfall 
och förutsättningarna inför fortsättningen ska tolkas och förklaras utifrån olika 
omvärldsfaktorer. Detta är definitionen av omvärldsanalys enligt Brorström (2002), och 
enligt Peterson (2003) ska omvärldsanalysen spegla hur yttre omständigheter påverkar 
kommunen.  
 
De flesta årsredovisningar, fortsätter Peterson (2003), har en omvärldsanalys i någon 
form, trots att det inte finns något lagkrav på det. Anledningen till att omvärldsanalyser 
görs är att när ekonomin blir kärvare blir det viktigare för kommunerna att kunna 
förutsäga och redovisa hur olika faktorer kommer att påverka kommunens ekonomi de 
närmaste åren.  
 
Enligt Petersons (2003) undersökning har det visat sig att de flesta kommuner bygger 
sin omvärldsanalys runt de tre perspektiven befolkning, näringsliv och arbetsmarknad.  
Dessa tre perspektiv sätts ofta in i en gemensam analys för att kommunen ska kunna 
bedöma framtida skatteintäkter och sin fortsatta utveckling.  
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Denna analys kan utvecklas, vilket även sker i en del årsredovisningar. Den inleds då 
nästan alltid med en analys eller beskrivning av samhällsekonomin som följs av en 
diskussion av kommunsektorns utveckling som i sin tur följs av en analys av regionen. 
Efter detta följer analys av de tre perspektiven som ovan och bostadssituationen på lokal 
nivå. Den här varianten av omvärldsanalys avslutas oftast med en sammanfattande 
reflektion där det även ingår en kort framtidsbedömning.  
 
En omvärldsanalys bör uppfattas som tillförlitlig och ge en bra redogörelse för hur den 
egna kommunen påverkas av omvärlden.   
 
I vår jämförande studie har vi funnit att sex av våra kommuner har valt att göra en 
omvärldsanalys. De som inte gjort någon är Bollnäs och Ljusdal, som jämfört med våra 
andra kommuner anses som små. Vi ser en trend i att de stora kommunerna har en 
mycket mer utvecklad omvärldsanalys än de små. Ovanåker är dock ett positivt 
undantag i detta fall. Det som skiljer Ovanåker från de övriga är placeringen av 
omvärldsanalysen. De har valt att lägga den under rubriken Kommun. De andra har, 
enligt oss, placerat den korrekt i förvaltningsberättelsen.  
 
Den omvärldsanalys som faller oss mest i smaken är Kungälvs, eftersom den innehåller 
alla perspektiv som Peterson rekommenderar och är av den utvecklade typen som vi 
beskrev ovan, dock utan en sammanfattande reflektion eller någon framtidsbedömning. 
Denna omvärldsanalys är mycket informativ i alla delar, men ryms trots det på ett 
uppslag, vilket ger en bra översikt för läsaren.  
 

Personalredovisning 
I den kommunala redovisningslagen, 4 kap 1 § 4 p, står det att förvaltningsberättelsen 
ska innehålla väsentliga personalförhållanden. Detta är förtydligat i paragraf 1a där det 
framgår att sjukfrånvaro, preciserat i tid, kön och ålder, är det minsta som krävs.  
En viktig del som inte är lagstadgad är kompetensutveckling, vilket enligt Brorström 
(2002) bör finnas med i personalredovisningen för att ge en mer komplett bild.  
 
Vi har inte sett någon årsredovisning, inte ens den minst innehållsrika, som bara 
innehåller det lagen kräver. Graden av innehåll är därmed mycket varierande. En av 
våra årsredovisningar, Vara, har delat in sin personalredovisning i 10 stycken effektmål. 
Relevansen i det anser vi är mycket diskutabelt, men det är dock den enda som har 
redovisning på punkten kompetensutveckling.  
 
Personalredovisningarna handlar i de flesta fall om statistik. Det är viktigt att det är 
balans mellan diagram/tabeller och förklarande text för att informationen ska vara 
lättläst och begriplig. Detta har Bollnäs löst på ett som vi tycker bra sätt genom att låta 
den bli omfångsrik, vilket ger utrymme för korta förklarande texter direkt kopplade till 
olika sorters diagram. Trots många olika sorters diagram och tabeller blir det inte 
otydligt eller rörigt, eftersom de har valt den typ av diagram som passar bäst till det de 
vill redovisa. För att t ex visa tillsvidareanställda per verksamhetsområde har de valt ett 
cirkeldiagram som med sina tårtbitar tydligt visar relationen i storlek mellan olika 
verksamheter. Vi hade önskat att det även funnits siffror som visar de faktiska 
procentandelarna i diagrammet. För att visa åldersfördelning har de valt ett 
stapeldiagram där de har lagt in både män och kvinnor. Dessa tydliga diagram göra att 
informationen är både lättläst och informativ.  
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Miljöredovisning 
Miljöredovisning tillhör de punkter som inte har något som helst lagkrav idag om det 
inte bedrivs verksamhet som är miljöpåverkande. Denna redovisning uppstod på 90-
talet för att möta kunders och miljöintressenters krav på öppenhet i redovisningen. I vår 
studie ser vi att redovisningen av den här punkten är varierande, vilket är en logisk följd 
av att det inte är lagstadgat eller utvecklat i praxis. Vi tror att inom några år kommer 
praxis att ha utarbetat kriterier för hur miljöredovisningen ska se ut. I förlängningen 
kanske det t o m kommer ett lagkrav eftersom de kommunala redovisningslagarna är ett 
fastställande av praxis, som vi tidigare nämnt.  
 
Eftersom ingen lag eller praxis finns och vår förkunskap om miljöredovisning är för 
liten upplever vi att ingen av våra miljöredovisningar ger någon relevant eller begriplig 
information. Vi vill därför inte rekommendera någon av dem.  
 

Budget och utfall per nämnd (drift- och investeringsredovisning) 
Enligt den kommunala redovisningslagen, 4 kap 3 §, ska förvaltningsberättelsen 
innehålla en avstämning av verkligt utfall jämfört med fastställd årsbudget och enligt 
andra paragrafen ska investeringarna redovisas. Enligt Brorström (2001) gör denna lösa 
formulering att redovisningens innehåll skiftar mycket mellan olika kommuner eftersom 
det är upp till varje enskild kommun att själv bestämma innehåll.   
 
Inom den kommunala redovisningen är det inte rena verksamheter som redovisas direkt, 
utan redovisningen sker via uppdelning i nämnder. Hans Peterson (2003) förklarar detta 
med att denna indelning i organisation istället för verksamhet krävs för att 
kommunfullmäktige ska kunna bevilja de olika nämnderna/styrelserna ansvarsfrihet. En 
verksamhet kan finnas under flera nämnder och utfallet av de olika verksamheterna 
presenteras därför istället oftast under respektive nämnds verksamhetsberättelse. Detta 
kommenteras ytterligare under rubriken ”nämndernas verksamhetsberättelser”.  
 
Avstämningen mellan budget och utfall är speciell för den kommunala sektorn. Det är 
en del i den kommunala särarten och därför en av skillnaderna mellan den privata och 
den kommunala redovisningen.  
 
Vi ställer oss frågande till den brist på lagstöd som finns för denna budgetavstämning. 
Eftersom budgetavstämning är mycket viktig i kommunal redovisning borde en enhetlig 
rekommendation finnas, vilket det inte gör. Varför är den inte lika detaljerad som till 
exempel resultaträkningen? Är detta en del i närmandet till den privata redovisningen 
och i så fall något som den kommunala förlorar sin tydlighet på?  
 
Vid vår jämförande studie konstaterar vi att utrymmet för kommunerna att själva 
bestämma vad redovisningen ska innehålla gör att det skiljer mycket mellan de åtta 
kommuner vi granskat. Några är enkla att följa och det är de som inte är alltför 
detaljerade, medan några är väldigt utförliga och detaljerade och samtidigt mycket svåra 
att följa jämfört mot resultaträkningen. Vi anser att denna detaljrikedom innebär att 
relevansen minskar och så även begripligheten.  
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Mölndals kommun har valt att beskriva driftsredovisningen både i text och i siffror. 
Texten förklarar och analyserar på ett övergripande sätt innebörden i den information 
som ges i tabellen, som vi dessutom anser är korrekt placerad i förvaltningsberättelsen. 
Detta sätt att redovisa tycker vi är både tilltalande och lärande. Dock innehåller tabellen 
onödigt många poster. 
 
Ett bra exempel ur texten är det första stycket under rubriken driftsredovisning: 
 
 ”Budgetavvikelser visar inte ekonomisk utveckling 
 Analysen av driftsredovisningen koncentreras ofta på budgetavvikelser,  
 vilket är viktigt i ekonomistyrningsperspektiv. Det finns dock en risk att 
 budgetavvikelser felaktigt uppfattas som förändring av nettokostnaderna. 
 Kostnaden kan t ex vara oförändrad och avvikelse uppstår genom lägre  
 eller högre budget.”  
 

Övergripande måluppfyllelse 
I förarbetena till den kommunala redovisningslagen förutsätts, att det i 
förvaltningsberättelsen ska vara möjligt att följa upp de mål som fastställts av 
fullmäktige, både finansiella och verksamhetsmässiga. Denna lösa formulering ger 
utrymme för kommunerna att välja hur de ska redovisa sin måluppfyllelse. Det syns i 
vår studie där vi hittar allt ifrån mycket tydlig redovisning av måluppfyllelse av både 
finansiella och verksamhetsmässiga mål under en samlad rubrik till ingen redovisning 
alls.  
 
Vi har hittat ett dåligt exempel på beskrivning av måluppfyllelse. Det är Mölndal, vars 
text är skriven på mycket krånglig svenska, så fylld av facktermer att den nästan är 
obegriplig för andra än experter. Detta gör också att tillförlitligheten minskar. 
 
Under rubriken ”övergripande” borde all måluppfyllelse finnas eftersom rubriken är just 
”övergripande”. Vi ser dock oftast att presentationen av måluppfyllelsen är delad 
mellan finansiell analys och nämndernas redovisningar. När vi ser Solnas exempel på 
presentation, som är mycket tydlig i nämndernas redovisning, inser vi dock att texten 
måste vara kortfattad för att inte textmassan ska bli alltför stor och tungläst.  
 
Vi vill ändå lyfta fram Solna stads redovisning av dess nämnders verksamhetsmål under 
respektive nämnd som ett bra exempel trots att de har delat redovisningen av 
måluppfyllelsen. Det finansiella målet, balanskravet, har de presenterat tillsammans 
med kommunens ekonomiska analys. Ett exempel ur kommunstyrelsens tabell är: 
 
MÅL MÅLUPPFYLLELSE                                         
Stadens resultat ska uppgå till 6,5 % För 2004 innebär målet ett positivt resultat 
av verksamhetens nettokostnader. på 24,3 Mkr.  
 - Målet är därför uppfyllt. 
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Framtidsbedömning 
Enligt lag ska en framtidsbedömning göras i förvaltningsberättelsen. Den kan innehålla 
redan kända förhållanden, men även prognoser och den bör ange förutsättningar för 
strategier inför framtiden. Enligt Peterson (2003) finns den oftast i nämndernas 
verksamhetsredovisningar istället för i förvaltningsberättelsen.  
 
Samtliga våra åtta kommuner har valt att lägga sin framtidsbedömning under 
nämndernas verksamhetsbeskrivningar. Göteborg har även mitt i förvaltningsberättelsen 
en mer generell framtidsbedömning för hela kommunen, utöver de specifika 
framtidsbedömningarna för respektive nämnd. Detta gör att Göteborgs årsredovisning är 
den enda som uppfyller lagkravet, men trots det tycker inte vi att den är tillräckligt bra 
för att rekommenderas. Dels på grund av dess placering och dels på grund av att språket 
gör att texten blir svårläst och informationen i den förlorar i begriplighet.  
 
Vi anser att framtidsbedömningen ska finnas som en egen rubrik och ge en generell 
beskrivning om hela kommunens framtid och den ska avsluta förvaltningsberättelsen. 
Vi har däremot inget emot att framtiden även kommenteras kort i nämndernas 
verksamhetsredovisningar, eftersom det är risk för att den generella 
framtidsbedömningen annars blir för stor.  
 

KOMMUN 
Nu har vi gått igenom förvaltningsberättelsen och det är dags att gå igenom 
redovisningen av kommunen. Vi börjar med redovisningsprinciperna.  

Redovisningsprinciper 
Vilka redovisningsprinciper som har använts ska redogöras för enligt både lag och 
praxis. De är nödvändiga för att öka begripligheten och för att tillgodose kraven om 
öppenhet och god redovisningssed. Ett problem är dock enligt Peterson (2003), att de 
ibland ger irrelevant information. 
 
Redovisningsprinciperna finns till för att beskriva för läsaren vilken metod som använts 
vid uträkning och analysering av de olika posterna i resultaträkning, balansräkning och 
finansieringsanalys. Många kommuner redovisar även principer för den sammanställda 
redovisningen under denna punkt, vilket vi också har för avsikt att göra.  
 
Två av redovisningsprinciperna som är grundläggande för kommunala årsredovisningar 
är öppenhet och god redovisningssed. 
 
I kommunförbundets skrift från 1990 hämtar vi följande citat: ”En överordnad princip 
inom redovisningsområdet – redovisningens generalklausul – är principen om 
öppenhet.” Öppenhet uppnås genom tydliga och användarvänliga redovisningsrapporter.  
 
Men begreppet öppenhet har inte riktigt samma betydelse privat och kommunalt, trots 
ovan sagda. Även om det finns ett krav på öppenhet i redovisningen finns det en gräns 
för vad de privata företagen vill visa. Med tanke på konkurrensförhållanden som råder 
inom det privata är det få företag som vill redovisa mer än vad som är nödvändigt. Inom 
kommunal sektor får det inte finnas någonting dolt, eftersom det minskar 
trovärdigheten.  
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Vi, precis som juryn i tävlingen i Västsverige, anser att årsredovisningen ska förmedla 
en känsla av trovärdighet. För att göra det måste redovisningen vara öppen, men 
öppenhet kan enligt dem ha olika innebörder. Det kan dels betyda att tillämpade 
principer redovisas och att facktermer förklaras på ett bra sätt. Dels kan det betyda att 
revisionsrapporten finns med, så det syns att årsredovisningen är granskad. Vi tycker 
inte att dessa förklaringar ger begreppet öppenhet tillräckligt stor innebörd.  
 
Att den kommunala redovisningen ska vara öppen måste betyda att all väsentlig och 
relevant information finns med, kortfattat beskrivet, för att kunna ge en total insyn i 
kommunens verksamheter för att svara mot det demokratiska kravet. 
 
Den andra grundläggande redovisningsprincipen är god redovisningssed och skrevs 
enligt Brorström (2005) in i 1992 års kommunallag istället för ett mer allmänt krav att 
kommunerna skulle följa vad som händer inom andra samhällssektorer inom 
redovisning. Kopplingen till den privata redovisningen blev på detta sätt starkare. Med 
tanke på den kommunala särarten behövdes dock speciella rekommendationer i vissa 
fall, vilka har utvecklats av Rådet för kommunal redovisning, RKR.  
 
Definitionen 1976 på god redovisningssed var enligt Artsberg (2005): ”En faktiskt 
förekommande praxis hos en kvalitativ representativ krets bokföringsskyldiga.” Denna 
definition gäller även idag, både i det privata näringslivet och i den kommunala 
verksamheten. 
 
Vi hittar hos Brorström (2001) en grund för god redovisningssed för kommunal 
redovisning. Den grunden är att när det saknas rekommendationer från normgivare är 
det god redovisningssed att följa de grundläggande redovisningsprinciperna som är 
fortlevnad, konsekvens, försiktighet, kontinuitet och periodisering.  
 
Fortlevnadsprincipen är garanterad genom regeringsformen, d v s kommuner kan inte gå 
i konkurs. Därför är det lite märkligt att den nämns som en redovisningsprincip för 
kommuner.  
 
I en informationsbroschyr från 1992, utgiven av Svenska Kommunförbundet, får vi 
informationen att före redovisningsmodellen som kom 1986 fanns det ingen direkt 
diskussion kring redovisningsprinciper i den kommunala sektorn. Denna diskussion 
uppkom vid införandet av modellen och då ansågs det vara av vikt att kommunerna 
använde samma principer som det privata näringslivet. Modellen innebar en struktur 
med resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. En av de stora förändringarna 
för den kommunala redovisningen var utvecklandet av periodiseringar. Detta gjorde att 
det blev större fokus på resultat för innevarande år, vilket också är ett krav för 
resultaträkningen som infördes i och med den nya modellen. Vid införandet av 
periodiseringarna uppkom det stora diskussioner om pensionsskulden. Det har därefter 
diskuterats under flera år, men vi kommer inte att ta upp den diskussionen i detta arbete.  
 
Av de åtta kommunerna i vår jämförande studie är det två som först redogör för några 
av de övergripande redovisningsprinciperna för att sedan gå över till att redogöra för de 
redovisningsprinciper som har använts i deras redovisning och som anses vara relevanta 
att redogöra för. Det vi också ser är olika beskrivningar på samma principer och att även 
redogörelser för lagstöd/rekommendation är olika. Alla anger dock att de redovisar 
enligt god redovisningssed.  
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Vara kommun har en mycket seriös och utförlig beskrivning av redovisningsmodell och 
redovisningsprinciper som gör att läsaren på ett enkelt sätt får förståelse för de olika 
principerna. Den är lärande, vilket är vad vi vill att en årsredovisning ska vara. I bilaga 
3 finner ni Varas redovisningsmodell och redovisningsprinciper som vi har valt att visa i 
hela sin omfattning.  
 
Det vi ser när vi jämför de olika årsredovisningarna är, trots att rekommendationen är 
att redogörelsen för redovisningsprinciperna ska vara före den finansiella rapporten, att 
denna redogörelse oftast ligger inklämd någonstans efter rapporterna.   
 
Vi anser att de redovisningsprinciper som har använts skall beskrivas före presentation 
av resultat-, balansräkning och finansieringsanalys för att det förbättrar läsarens 
möjligheter att värdera de tolkningar och slutsatser som dras. Om de är, som vi anser, 
felplacerade minskas begripligheten av det som principerna ska förklara.  
 
Efter vår genomgång av detta avsnitt i förvaltningsberättelsen kan vi inte annat än tycka 
att det känns som om det här avsnittet inte anses vara viktigt utan är godtyckligt 
behandlat.  
 

Finansiell analys  
Syftet med den finansiella analysen är att identifiera finansiella problem och möjligheter 
och utifrån dessa besvara frågan om kommunen upprätthåller en god ekonomisk 
hushållning enligt kommunallagen 8 kap1§.  
 
Den finansiella analysen ska vara en hjälp för att förstå de finansiella rapporterna som 
endast innehåller siffror, vilket kan vara svårt att tolka och förstå. Den ska också vara en 
hjälp för att se sambanden inom och mellan de olika finansiella rapporterna för att sedan 
kunna tolka dessa samband. Därför är det viktigt att analysen är förståelig och ger ett 
entydigt budskap enligt Peterson (2003), vilket förenklas om nyckeltal och begrepp 
presenteras i en logisk ordning.  
 
Vid sin beskrivning av den finansiella analysen säger Brorström (2005), att den kan 
göras utifrån tre olika ansatser vilka är helt beroende av vilken målgrupp redovisningen 
har. Det stämmer överens med vår åsikt, som vi tidigare har presenterat, att det är 
mycket viktigt att vara medveten om målgruppen vid formuleringen av 
årsredovisningen. Detta för att de finansiella rapporterna inte lämnar utrymme för någon 
tolkning i bredare mening. I den finansiella analysen däremot kan vilka siffror som helst 
sättas i samband och utifrån det kan det dras olika slutsatser, allt efter vad redovisaren 
vill visa.  
 
Brorström (2005) rekommenderar 20 olika punkter i den finansiella analysen. Peterson 
(2003) har i sin studie sett att mer än 50 % av kommunerna har med 13 av dessa 20 
punkter, om än något mindre utvecklade än hos Brorström.  
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Hur ser det då ut när vi gör vår jämförande studie av den finansiella analysen?  
 
I vår studie ser vi att de vanligaste punkterna är årets resultat, soliditet och investeringar. 
De följs närmast av skatteintäkter och generella statsbidrag, budgetföljsamhet och 
prognossäkerhet, pensionsförpliktelser och balanskravet. Detta stämmer bra överens 
med Petersons tidigare undersökning, vilket i sin tur betyder att det även här stämmer 
med Brorströms rekommendationer.   
 
De finansiella analyserna i vår jämförande studie ser mycket olika ut. Den enda likheten 
är att de har blandat diagram, tabeller och text. En kommun använder bara en sida, 
medan flera kommuner använder upp till sex sidor. De större kommunerna har mer 
välutvecklade, detaljerade analyser. Ovanåker har en något mindre detaljerad finansiell 
analys, men är en bra representant för de mindre kommunerna.  
 
Vi vill rekommendera Mölndals kommuns finansiella analys, eftersom den är 
informativ och lättläst med en pedagogisk struktur. Dels innehåller den de flesta av de 
rekommenderade punkterna och dels är språket i texten på en, som vi anser, lagom nivå 
för den målgrupp vi ska vända oss till. Den förklarar både syftet med analysen och vad 
de olika punkterna innebär, oftast utan att använda facktermer.  
 
Några exempel från texten: 
  
 ”Inledning 

Syftet med den finansiella analysen är att beskriva orsakerna till utvecklingen av 
Mölndals stads resultat och ställning. Den ska också ligga till grund för en  
bedömning av i vilken mån staden uppfyller kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning.” 
 

 ”Soliditet 
 Soliditeten är ett mått på organisationens långsiktiga betalningsförmåga. Den  
 redovisar hur stor andel av de totala tillgångarna som är finansierade med  
 skattemedel. En god soliditet innebär att organisationen har ett bra utgångsläge 
 för att hantera ekonomiska nedgångar.  
 
 För att bedömningen av soliditeten ska bli rättvisande krävs en kompletterande  
 analys av måttet jämfört med det värde som kan hämtas direkt från balans- 
 räkningen.”  
 
Som vi tolkar det är den finansiella analysen av mycket stor vikt för de sittande 
politikerna, för att påverka, visa, dölja, allt efter behag. Det får dock inte glömmas att 
öppenhet är det primära kravet i kommunal redovisning. För att sätta öppenheten i 
centrum och även öka begripligheten anser vi att den finansiella analysen borde 
innehålla punkter som är desamma för alla kommuners redovisning. Detta skulle 
innebära att redovisningarna blir mer jämförbara och jämförbarhet är en av 
definitionerna på begriplighet.    
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Nyckeltal  
En allt vanligare form av sidoinformation till de finansiella rapporterna är att kommuner 
i årsredovisningen redovisar en uppställning av finansiella nyckeltal. Dessa nyckeltal är 
de punkter som Brorström (2005) och Peterson (2003) anser att den finansiella analysen 
ska bygga på och de vanligaste är årets resultat, soliditet, låneskuld och investeringar. 
Antalet nyckeltal är mycket varierande från noll till 25, men snittet ligger på tolv. En 
samlad uppställning med nyckeltal är nödvändig för att få en snabb översikt med 
jämförande siffror från de olika finansiella rapporterna.  
 
Peterson (2003) säger att merparten av kommunerna i hans studie väljer att redovisa 
sina finansiella nyckeltal över fem år, men det finns även de som har 
nyckeltalssammanställningar över tio år, vilket Brorström (2002) förordar.  
 
I vår jämförande studie ser vi att det finns alla varianter av att redovisa nyckeltal. Allt 
ifrån Bollnäs som inte har någon sammanställning alls till Vara med väldigt många 
nyckeltal jämförda på en sexårsperiod och Mölndal som inte har lika många nyckeltal 
men en jämförelseperiod på tio år.  
 
Vi kan fortsatt konstatera att de vanligaste nyckeltalen enligt Peterson (2003) också är 
de vanligaste i vår studie. Vidare kan vi konstatera att en översikt på fem år är den 
vanligaste redovisningsperioden och snittantalet är 16,5 nyckeltal.  
 
En del av våra kommuner har valt att redovisa nyckeltal för både kommun och koncern 
i samma sammanställning.  
 
Av de nyckeltalssammanställningar vi sett är Ovanåkers sammanställning den som 
passar oss bäst. Den är lättläst och har det aktuella året närmast texten. Översikten 
sträcker sig över fem år, vilket vi tycker är en lagom period. Vi saknar nyckeltalet ”årets 
resultat”, men i övrigt är de 17 nyckeltalen relevanta.  
 
Exempel: 
 
EKONOMISKA NYCKELTAL 2001 – 2005 
 
  2005 2004 2003 2002 2001
Antal invånare, 31/12 
Skattesats, % 
Kommunalskatt 
osv… 
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Finansiella rapporter inkl noter 

Resultaträkning och balansräkning 
Både resultaträkning och balansräkning är helt styrda enligt lagen, som i det här fallet är 
så detaljerad att den anger post för post. Den ordningsföljd och de punkter som finns i 
lagen måste finnas med. Däremot får redovisarna lägga till nya poster om inte de 
befintliga posterna är tillräckliga. Vi anser att detta inte ger utrymme för oss att djupare 
gå in på en diskussion om innehållet i resultat- och balansräkningarnas poster och 
eftersom de är så styrda av lagen borde det betyda att deras tillförlitlighet är odiskutabel. 
Noterna kommenterar vi senare.  
 
Ett syfte med resultaträkningen som vi dock vill lyfta fram är kopplingen till det 
kommunala balanskravet, som också Brorström (2001) tar upp. Resultaträkningen, som 
ursprungligen kommer från det privata näringslivets redovisningssätt, ska utgöra 
utgångspunkt för avstämning mot kommunernas balanskrav enligt kommunallagen 8 
kap 4 §.   
 
Det som skiljer den kommunala balansräkningen från den privata är redovisningen av 
pensionsförpliktelser där kommunen i enlighet med rekommendation från Rådet för 
kommunal redovisning både i not och i förvaltningsberättelse bör ge upplysning om 
pensionsförpliktelser och pensionsmedel. I Brorström (2001) kompletteras denna 
rekommendation med en kommentar kring kongruensprincipen. Nämligen att 
förändringen i egna kapitalet, d v s pensionsskulden som ökar, måste gå över 
resultaträkningen innan den redovisas i balansräkningen.  
 
Hans Peterson (2003) rekommenderar att resultaträkning, balansräkning och 
finansieringsanalys placeras på ett uppslag för att läsaren på ett ändamålsenligt sätt ska 
kunna tolka och söka olika samband mellan rapporterna. Detta har de flesta av våra 
kommuner gjort, men inte alla. Vi vill starkt rekommendera denna uppställning därför 
att den gör att informationen blir lättläst.  
 
Eftersom resultaträkningen är så tunn, även om den uppfyller lagkraven, är det av stor 
vikt att finansieringsanalysen ligger i direkt anslutning så att de kan läsas parallellt 
vilket gör att informationen blir begriplig och överskådlig.  

Finansieringsanalys (kassaflödesanalys) 
 
För den privata redovisningen är det Årsredovisningslagen (ÅRL) som gäller och där 
används begreppet finansieringsanalys. Redovisningsrådet (RR) som ger 
rekommendationer använder kassaflödesanalys, men de menar samma sak. Båda 
begreppen uppmärksammar skapandet av betalningsflöden och behovet av finansiering.  
 
För den kommunala redovisningen är det Lagen om kommunal redovisning som gäller 
och där används begreppet finansieringsanalys. Rådet för kommunal redovisning har i 
sin nyutgivna rekommendation använt begreppen kassaflöde/finansieringsanalys. Det är 
inte bara namnet som det finns varianter av utan även själva metoden. Det finns även en 
äldre metod av finansieringsanalys som har fokus på balansräkningen och ändringar i 
densamma. Den används till viss del fortfarande.  
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Detta gör att det här området tenderar bli rörigt eftersom det dels har två olika 
benämningar och dels används olika metoder. Vi kommer fortsättningsvis att använda 
begreppet finansieringsanalys, eftersom det är det begreppet som används i lagtext, trots 
att vi när vi studerat detta område fått lära oss att använda begreppet kassaflödesanalys.  
 
Lagstiftningen är mycket tunn när det gäller finansieringsanalysen. Det finns t ex ingen 
fastställd uppställningsform som det finns för resultat- och balansräkningarna. Både 
ÅRL och Lagen om kommunal redovisning har endast en paragraf och den säger samma 
sak, att ”investeringar och finansiering under räkenskapsåret skall redovisas”. 
Författningskommentarerna utvecklar paragrafen något och säger att antingen 
rörelsekapitalet eller likvida medel ska redovisas som ett saldo.  
 
Vi anser att det här är väldigt förvirrande eftersom vi ser att innehållet i begreppen är 
olika. Det skulle vara enklare och tydligare om det hade ett namn och en klar 
uppställningsform liksom för resultat- och balansräkningarna.  
 
RR:s rekommendation nr 7 från 1998, som är framtagen för det privata har även använts 
av kommunerna fram till 2005 då Rådet för kommunal redovisning utgav 
rekommendationen RKR nr 16 ”Redovisning av kassaflöden/Finansieringsanalys”. I 
och med denna rekommendation har den kommunala redovisningen tagit ännu ett steg 
närmare den privata redovisningen. Eftersom RKR nr 16 börjat gälla för 
årsredovisningarna avseende 2005 så är de flesta vi har tittat på gjorda innan 
rekommendationen började gälla. Det gör att vår jämförande studie inte ger en helt 
rättvisande bild.  
 
I RR 7 står det att kassaflödesanalysen (deras benämning) ska innehålla företagets in- 
och utbetalningar och att betalningarna ska delas in i löpande verksamhet, 
investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. FAR:s internationella 
huvudorganisation, International Federation of Accountants, rekommenderar denna 
indelning även för offentlig sektor. I RKR nr 16 har Rådet för kommunal redovisning 
anammat denna indelning. Eftersom rekommendationen är så pass ny är praxis 
fortfarande mycket varierande i kommunerna, men för att redovisningen ska följa god 
redovisningssed bör rekommendationen följas.  
 
Enligt FAR kan kassaflödesanalysen göras med indirekt eller direkt metod. Både 
Petersson (2003) och RKR 16 beskriver detta. Används indirekt metod är den kopplad 
till resultat- och balansräkningarna. Används direkt metod kommer siffrorna från 
redovisningen via ett kodsystem, men direkt metod är ovanlig.  
 
Baserat på ovanstående konstaterar vi att dagens regler och rekommendationer gör det 
svårt för de kommunala redovisarna att konstruera finansieringsanalyser som uppfyller 
de kvalitativa kriterierna. 
 
I vår jämförande studie konstaterar vi att i de kommunala årsredovisningarna står det 
oftast finansieringsanalys trots att det är kassaflödesanalys det handlar om i de flesta 
fall. Fem av våra utvalda kommuner använder begreppet finansieringsanalys och gör en 
kassaflödesanalys. Fyra av dessa redovisningar är från 2005.  
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Två kommuner använder begreppet finansieringsanalys och gör en mix av den för 
kommunen nya kassaflödesanalysen och den för kommunen traditionella 
finansieringsanalysen. Dessa redovisningar är ifrån år 2004, vilket kan vara en 
förklaring till mixen. Ovanåkers kommun gör en kassaflödesanalys och kallar den också 
för det. 
 
Den årsredovisning som vi anser ha bästa presentation av finansieringsanalysen är 
Bollnäs. Den följer gällande rekommendation, är klar och tydlig och dessutom placerad 
i logisk ordning tillsammans med resultaträkning och balansräkning vilket gör att hela 
presentationen av de finansiella rapporterna uppfyller kriterierna begriplig och lättläst.  
 
Efter att ha gjort den jämförande studien ställer vi oss frågande till varför inte 
finansieringsanalysen, som tidigare varit så viktig för kommunerna, inte är styrd enligt 
lag när resultat- och balansräkningarna är det.   
 

Noter 
Noter ska lämnas enligt både lag och praxis. De är nödvändiga för att öka 
begripligheten och för att tillgodose kraven om öppenhet och god redovisningssed. Ett 
problem är dock enligt Peterson (2003), att de ibland ger irrelevant information. Han 
pekar också på att undermåliga noter till de finansiella rapporterna gör att redovisningen 
inte leder upp till principen om öppenhet och kravet på god redovisningssed.  
 
Noter är till för att ge information utöver vad som ryms i de finansiella rapporterna. Ett 
exempel är sådana händelser som ännu inte har inträffat, men som ändå är relevanta 
inför framtida beslut och nödvändiga för att kunna göra sakliga och korrekta 
bedömningar av verksamheten idag. Det är viktigt att noterna är konstruerade korrekt så 
att innebörden i dem blir relevant och informativ och att de harmonierar med de av 
kommunen angivna redovisningsprinciperna. Om inte detta sker lever inte 
redovisningen upp till principen om öppenhet och kravet på god redovisningssed.  
 
De noter som faktiskt krävs av Lagen om kommunal redovisning är endast sex stycken 
och Rådet för kommunal redovisning rekommenderar ytterligare nio stycken. Vi väljer 
att redovisa en förteckning av dessa i en bilaga, nr 4. De kriterier som är viktigast vid 
information via noter enligt Artsberg (2005), är trovärdigt och relevant. Tyvärr så 
motsäger de varandra, vilket kräver en balansgång av redovisaren. 

Resultaträkningens noter 
Vid vår jämförande studie fann vi att resultaträkningen har noter till samtliga poster hos 
alla årsredovisningar vi tittat på. Innehållet är dock väldigt varierande i noterna. 
 
För att tillgodose lagens krav har de kommuner som valt att visa nettovärden i sin 
resultaträkning en not för att visa de bruttovärden lagen kräver. Vi anser inte att det är 
att tillgodose kravet på överskådlighet och informationsvärde eftersom det blir onödigt 
krångligt för läsaren att tillgodogöra sig den information som är relevant.   
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Samtliga årsredovisningar i vår studie har noter till alla poster i resultaträkningen. Är 
detta ett tecken på att det informativa har fått ge vika för överskådligheten? Det rimmar 
också illa mot kravet på öppenhet. Vi anser att det kan vara en effekt av att 
resultaträkningen har tagits direkt från den privata redovisningen utan att ha anpassats 
till den offentliga.  
 
Här vill vi rekommendera Ovanåkers notförteckning som är lagom detaljerad och som 
har ett bra innehåll i respektive not. Det är samtidigt både informativt och överskådligt 
och uppfyller lagkraven. Ett exempel är noten till avskrivningarna som vi tycker visar 
det som är relevant och väsentligt. Den ser ut som följande: 
 
Not 3 AVSKRIVNINGAR   2005 2004 
 Planenliga avskrivningar fastigheter 
 Planenliga avskrivningar maskiner och inventarier 
 Nedskrivning anläggningar 
 Nedskrivning finansiella tillgångar 
 Korrigering avskrivning 2004 
 Summa avskrivningar 
 

Balansräkningens noter 
Samtliga årsredovisningar i vår studie har noter till alla poster i balansräkningen, men 
innehållet i dem varierar. Ett exempel är redovisningen av materiella anläggnings-
tillgångar där cirka hälften av årsredovisningarna inte helt följer RKR:s 
rekommendation som är att redovisa enligt RR 12.  Punkt 40 t ex säger att för varje slag 
av materiell anläggningstillgång ska en avstämning presenteras för det aktuella året 
mellan det redovisade värdet vid årets början och slut och som ska utvisa bland annat 
investeringar, nedskrivningar och årets avskrivningar.   
 
Det område där det har varit stora diskussioner de senaste åren är redovisning av 
pensioner. Även här har samtliga information i not, men några nöjer sig med att 
redovisa det hela i fyra poster, medan några har väldigt mycket information i sin not.  
 
Panter o ansvarsförbindelser är en annan post som varierar i redovisningen genom 
användande av flera olika benämningar. 
 
Här vill vi rekommendera det sätt Bollnäs valt att presentera sin notförteckning på. De 
har valt att presentera den i två spalter med tydliga rubriker för varje not vilket gör att 
den är prydlig och mycket tydlig. Vi har valt att låta första sidan i deras notförteckning 
få representera deras presentationsstruktur trots att den bara innehåller 
resultaträkningens noter, denna hittar ni i bilaga 5.  
 
Bollnäs redovisning av materiella anläggningstillgångar har ett lagmässigt korrekt 
innehåll, men innehållet i noten är väl omfattande för att bli överskådligt. Mölndal har 
däremot valt att presentera fastigheter, anläggningar, maskiner och inventarier i en 
tabell, vilket gör att innehållet blir lagmässigt korrekt och samtidigt överskådligt. Vi 
visar den i bilaga 6.  
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Finansieringsanalysens noter 
Precis som det är av vikt att de finansiella rapporterna ligger på samma uppslag så de 
kan ses samtidigt, så har vi funnit att en koppling till de andra finansiella rapporterna 
ger finansieringsanalysen en djupare mening och ökar begripligheten både för 
rapporterna och för analysen. Koppling innebär att samma not kommenterar både 
finansieringsanalysen såväl som antingen en post i resultaträkningen eller i 
balansräkningen.  
 
I vår jämförande studie har vi funnit att de kommuner som har många noter till 
finansieringsanalysen (fler än 9) verkar ha lagt ner omsorg på sina finansiella rapporter 
då alla dessa har de kopplingar vi tidigare beskrivit. Även här rekommenderar vi 
Bollnäs, eftersom de har kopplingarna vi efterfrågar.  
 

Nämndernas verksamhetsberättelser 
Den kommunala redovisningslagen reglerar endast den årsredovisning som styrelsen 
upprättar och överlämnar till fullmäktige. Nämndernas rapportering ingår inte i 
lagkravet men enligt lagen ska en sammanfattning göras, av kommunstyrelsen till 
fullmäktige, eftersom den behövs för att årsredovisningen ska vara komplett och för att 
motsvara kravet på öppenhet.  
 
Enligt en undersökning gjord 1998 av Katarina Orrbeck efterfrågar politiker mer 
information om nämndernas verksamheter än vad lagen kräver. De önskar mer 
information om både ekonomi och prestationer. Detta kan vara en effekt av att 
nämnderna fått mindre utrymme för sin redovisning i de modernare årsredovisningarna, 
där det oftast är ett uppslag per nämnd.  
 
Nämndernas verksamhetsberättelser är starkt kopplade till redovisning av budgetutfall 
per nämnd. Detta för att uppföljningen av balanskravet ska kunna göras hela vägen 
genom kommunens verksamhet. Eftersom balanskravet är en så viktig del i den 
kommunala ekonomin är det olyckligt att lagkraven inte är mera detaljerade för hur 
redovisningen av nämndernas verksamheter och ekonomi ska ske. Då varje enskild 
kommun får välja själv hur de ska utforma denna del kan jämförbarheten mellan olika 
kommuner bli svår. Avsaknaden av lagkrav gör att de kvalitativa kriterierna i det här 
fallet får en speciellt viktig roll. Verksamhetsberättelserna utgör grunden för den 
information kommunfullmäktige behöver för att kunna besluta om ansvarsfrihet för de 
olika nämnderna. Detta gör att informationen måste vara relevant, tillförlitlig och 
begriplig.  
 
I en tidigare studie av Hans Peterson (2003), har det visat sig att samtliga kommuner 
redogör för ekonomiskt resultat. I övrigt används flera olika perspektiv i verksamhets-
redovisningen, som t ex att beskriva inriktningen för verksamheten eller att fokusera på 
vad som skett och vilka beslut som fattats. Mål och måluppfyllelse är också ett viktigt 
perspektiv som lagens förarbeten förutsätter ska kunna utläsas av verksamhets-
berättelserna. Det är dock viktigt att komma ihåg att årsredovisningen ska handla om 
relationen mellan verksamhet och ekonomi och inte vara en allmän beskrivning av 
verksamhetens mål och innehåll.  
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Vi ser i vår jämförande studie att utformningen av presentationen av nämndernas 
ekonomiska utfall ser rätt olika ut, medan presentationen av nämndernas verksamheter 
inte skiljer sig speciellt mycket åt. Detta trots de stora variationsmöjligheter som ges. 
De stora punkterna i texten är ekonomi, viktiga händelser och framtiden. Graden av 
redovisning av mål och måluppfyllelse är varierad. Den kommun som gör det bäst 
enligt oss är Solna stad som har en mycket enkel och tydlig tabell per nämnd för mål 
och måluppfyllelse.  
 
Ett exempel ur tekniska nämndens tabell är: 
 
MÅL MÅLUPPFYLLELSE                                         
Staden ska ha ett bra belyst gatu- samt Under året har ett flertal upprustningar 
gång- och cykelvägnät så att det känns och nyinvesteringar avseende gatu- och 
tryggt för medborgarna att vistas i parkbelysning utförts. 67 procent av med- 
Solna.  borgarna tycker att belysningen i staden är bra. 
 - Målet kan anses uppfyllt. 
 
Som ni sett tidigare har vi under punkten övergripande måluppfyllelse haft funderingar 
var denna uppföljning av mål bör finnas i årsredovisningen. Under rubriken 
övergripande måluppfyllelse borde all måluppfyllelse finnas, men det vi oftast ser är att 
det är delat mellan finansiell analys och nämndernas redovisningar. När vi ser Solnas 
exempel som är mycket tydligt i nämndernas redovisning, inser vi dock att just denna 
tydlighet kan göra att en så väl samlad redogörelse kan bli för stor och oöverskådlig. 

KONCERN 
Nu har vi gått igenom våra resultat i den jämförande studien för kommunens olika delar 
och går vidare till koncernen.  

Sammanställd redovisning 
Begreppet koncern är civilrättsligt och därför var lagstiftarna tvungna att använda/skapa 
ett annat begrepp för kommuner vilket blev ”sammanställd redovisning”. I den 
sammanställda redovisningen används inte heller begreppen moder och dotterbolag utan 
där talas det om kommunen/staden och dess bolag.  
 
Balanskravet omsluter den verksamhet som finansieras via skatter, bidrag och avgifter, 
d v s offentlig verksamhet. Den sammanställda redovisningen är en förlängning av 
balanskravet.  Kommunfullmäktige har enligt 3 kap 17 § kommunallagen till uppgift att 
fastställa ändamålen med bolagens verksamhet. En del i detta är att kommunstyrelsen 
har till uppgift enligt kommunallagen 6 kap 1 § att ha uppsikt och utöva ledning över de 
kommunala företagen. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en bild av 
kommunens totala verksamhet, d v s även de bolag som bedriver kommunal verksamhet 
utan att vara till 100 % ägda av kommunen.  
 
Den sammanställda redovisningen finns i den kommunala redovisningslagen, 8 kap. 
Den första paragrafen säger att en förvaltningsberättelse ska upprättas i likhet med den 
förvaltningsberättelse som upprättas för moderbolaget, med undantag för sjukfrånvaro. 
Det innebär att den bör innehålla förhållanden som är viktiga för kommunens resultat 
men som inte ryms i resultat- eller balansräkningen eller har ägt rum efter 
räkenskapsårets slut. Förväntad utveckling ska finnas med liksom väsentliga 
personalförhållanden och övriga händelser som har stor inverkan på den kommunala 
verksamheten.  
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I vår studie har vi sett att den sammanställda redovisningen i de kommunala 
årsredovisningarna har stor variation på innehållet, vilket kan bero på att lagtexten 
tydligt talar om vad som ska presenteras och inte hur. Detta skapar ett utrymme för att 
den sammanställda redovisningen ser olika ut hos kommunerna. Ingen av de vi granskat 
uppfyller lagens krav, så som vi tolkar den, och anser vara minimum av vad som ska 
redovisas. Det återstår alltså mycket att göra under den här punkten. 
 
Det vi också ser i vår studie är att alla saknar kommentarer om personalredovisning. 
Det som finns med i en del är antalet årsarbetare i de olika bolagen. En av våra 
kommuner, tyvärr Ovanåker, saknar den sammanställda redovisningen helt. Tre av 
årsredovisningarna inleder den sammanställda redovisningen med en presentation av 
syftet med redovisningen vilket ökar förståelsen för informationen som följer.  
 
Av årsredovisningarna i vår undersökning har hälften valt att presentera koncernen före 
kommunen vilket då gör att den sammanställda redovisningen hamnar i första delen av 
dokumentet. Vi vill rekommendera att göra tvärtom, börja med kommunen och bygga 
upp mot koncernen, d v s börja med delarna för att komma till helheten. Det gör att 
redovisningen blir lätt att följa och som en följd av det begriplig.  
 
Den årsredovisning vi anser följer lagen bäst är Solna kommun, vilken innehåller en bra 
verbal beskrivning som börjar med en beskrivning av vad ”sammanställd redovisning” 
är, vilket då gör att det uppfyller vårt krav på att vara lärande. De har använt en för dem 
lämplig rubriksättning som gör att det blir lättläst.  
 
Exempel på rubriker är: 
Kommunkoncernen. 
Företagen i koncernen.  
Intäkter och kostnader har ökat.  
Likviditeten är god.  
Soliditet.  
Låneskuld.   
 

Presentation bolag 
Enligt KRL 8 kap 1 §, 2 st, ska upplysningar om ekonomi och verksamhet lämnas för 
sådana juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande.  
 
De presentationer som finns i vårt material är av varierande karaktär. Någon har endast 
korta faktarutor med ekonomiskt resultat och antal årsarbetare och nästan ingen text 
alls, medan andra fyller flera sidor med löpande text utan att ta med relevanta fakta. Den 
stora variationen gör att möjligheten att jämföra blir liten och som vi redan har sagt är 
jämförbarhet en av definitionerna på begriplighet.  
  
Den årsredovisning vi vill rekommendera är Solna stad, vilken innehåller en lättläst och 
informativ text om verksamheten i kommunens bolag. Presentationen av varje enskilt 
bolag är indelad i fem rubriker; verksamheten, händelser av betydelse, ekonomi, 
måluppfyllelse och framtiden. Alla bolag har samma rubriker, vilka också återfinns i 
nämndernas presentationer till viss del. Tyvärr har de valt att presentera sina bolag och 
de ekonomiska rapporterna på olika platser. 
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Finansiella rapporter + noter 

Resultaträkning och balansräkning 
En sammanställd redovisning för kommunal verksamhet ska enligt den kommunala 
redovisningslagen innehålla resultat- och balansräkning. Dessa ska vara en 
sammanställning av kommunens redovisningar och de övriga juridiska personernas 
redovisningar i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Betydande inflytande i 
det här fallet har sitt ursprung i ÅRL 1 kap 5 § där ett sådant inflytande antas föreligga 
om ett företag har minst 20 % av rösterna i annan juridisk person. Denna 20-
procentsregel har sedan flyttats över även till den kommunala redovisningslagen, 8 kap 
1 §. Här är dock inte 20 % en absolut gräns utan en rimlig nivå som rekommenderas, 
men även bolag där kommunen äger mindre del kan ibland vara nödvändiga i 
redovisningen på grund av den kommunala särarten.  
 
För övrigt rekommenderas att dessa rapporter följer samma uppställning som de 
kommunala finansiella rapporterna vilket gör att tillförlitligheten borde vara odiskutabel 
även här.   
 
I vår jämförande studie finner vi att presentationen av de finansiella rapporterna för 
koncernen är gjord på samma sätt som för kommunens finansiella rapporter. Det enda 
som kan vara värt att kommentera är att en kommun har valt att redovisa kommunen 
och koncernen i samma rapport, vilket vi har svårt att se syftet med.  

Finansieringsanalys 
Vi ser att samtliga kommuner har antingen en finansieringsanalys eller en 
kassaflödesanalys för koncernen trots att det inte är lagstadgat. Är då denna praxis 
början till utveckling av rekommendationer eller lagstiftning? Vi tror att det här är en 
möjlig utveckling med tanke på det vi läst i vår litteraturgenomgång, att kommunalt 
lagstöd till stor del utvecklas genom praxis.  

Noter 
I den kommunala redovisningslagen finns inget krav på noter. Peterson (2003) 
konstaterar att i hans studie har 70 procent av de undersökta kommunerna noter till sina 
finansiella rapporter i den sammanställda redovisningen. De har procentuellt samma 
fördelning som notförteckningen i den kommunala redovisningen, som dock totalt sett 
har ett större antal noter.  
 
I vår studie varierar antalet noter från noll till 20 och även innehållet är varierat. Vi 
ställer oss överhuvudtaget frågande till systemet med noter till den sammanställda 
redovisningen eftersom de inte fyller sin funktion på samma sätt som noterna till 
kommunens finansiella rapporter. Det är uppenbarligen upp till varje kommun att 
redovisa vad de vill i den här situationen, och hur rimmar det mot kravet på öppenhet? 
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ÖVRIG INFORMATION 

Ord och begreppsförklaringar 
Fyra kommuner i vårt material har valt att inte ha några ordförklaringar med. Av dem är 
det en som inte heller förklarar i löpande text, medan de övriga tre förklarar åtminstone 
några begrepp i den löpande texten. Placering av ordförklaringar, i de redovisningar där 
de finns, är varierande men oftast i slutet och väldigt knapphändiga.  
 
Vi tycker att vitsen med att ha dessa förklaringar är att de ska vara förklarande på en 
allmän nivå för begriplighetens skull. Att använda fackuttryck för att förklara 
innebörden förenklar inte utan känns som om de mer är till för ekonomiskt kunniga 
personer.  
 
Placeringen bör vara i slutet i form av en ordlista, men tyngdpunkten ska vara på 
löpande förklaringar i texten.  
 
Eftersom vårt uppdrag var att bland annat komma med förslag till hur årsredovisningen 
ska bli mer lättläst, tycker vi att det är av vikt att den löpande texten har ett språk som 
inte innehåller fackuttryck som inte förklaras eller är onödigt tillkrånglat. 
 
Exempel från Bollnäs årsredovisning som vi tycker har en bra ordlista, om än lite kort: 
 
Likviditet Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder 

i rätt tid). 
 
Omsättningstillgångar Tillgångar, som kommunen räknar med att ha kvar kortare 

tid än ett år. 
 

Revisionsberättelse 
Det enda vi hittar i text angående revisionsrapporten, trots att den är så viktig för 
trovärdigheten, är hos Peterson (2003) som säger att revisionsberättelsen ska finnas med 
i årsredovisningen, utformad utifrån lagstiftarens krav och god revisionssed. 
 
Vi kan i vår studie konstatera att samtliga kommuner har den med i slutet av 
dokumentet.  
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SLUTDISKUSSION 
För att kunna svara på frågorna i problemformuleringen och samtidigt ge oss själva ett 
utrymme till lite friare diskussioner och tankar har vi valt att dela vår slutdiskussion i 
två delar där vi i del ett svarar på problemställningarna och i del två diskuterar lite 
friare. 

Del ett – främst svar på frågeställningarna 
Vi har i vårt arbete använt oss av ”goda exempel” och jämfört flera kommunala 
årsredovisningar vilket resulterat i vårt förslag till hur en ”bra” årsredovisning bör vara 
uppbyggd med hänsyn till vår målgrupp, kommunfullmäktige, och vårt syfte, att vara 
lärande. Vi har i vårt arbete beskrivit den hermeneutiska metoden och använt den i hela 
arbetet, allt för att ge dig en inblick i hur hermeneutik fungerar.  
 
Vår förhoppning är att du, när du nu har läst vårt arbete, har fått en större förståelse för 
att årsredovisningar ska vara i en ständig utveckling och inte vara låsta vid en statisk 
utformning. Det är det främsta syftet med vårt arbete. Vi hoppas att denna insikt ska 
leda till bättre årsredovisningar i framtiden. 
 
Vi har kommit fram till att en bra årsredovisning är omöjlig att göra utan att veta vilken 
målgrupp den är riktad till. Med en definierad målgrupp är det enklare att anpassa 
informationen i årsredovisningen på ett sådant sätt att den blir lättläst och informativ. 
Med en definierad målgrupp går det att minska risken för den informations-
överbelastning som annars kan uppstå om informationen i årsredovisningen ska passa 
alla. Om målgruppen t ex är de som sitter i kommunfullmäktige underlättas deras 
beslutstagande av att besluten kan fattas baserat på information som är relevant, 
trovärdig och begriplig, d v s uppfyller de kvalitativa kriterierna. Om dessa kriterier 
uppfylls är det dessutom sannolikt att årsredovisningen även kan vara användbar för 
andra än den primära målgruppen, utan att innehålla alltför mycket fakta, d v s vara 
informationsöverbelastad.  
 
I vår jämförande studie har vi koncentrerat oss på innehållet i årsredovisningarna, inte 
på layouten. Men naturligtvis är det så att god kvalitet på layouten av årsredovisningen 
förmedlar ett intryck av professionalitet som i sin tur inger förtroende. Genom att göra 
en jämförande studie av ett antal kommuners årsredovisningar och välja främst goda 
men också några dåliga exempel ur dessa har vi dessutom gett en inblick i hur de olika 
delarna i en kommunal årsredovisning kan presenteras. Ytterligare en sak som ger 
trovärdighet för en årsredovisning är att även misslyckanden redovisas. Det ger en 
djupare dimension av redovisningen.    
 
För att kunna utföra vårt ursprungliga uppdrag, att förbättra Ovanåkers kommuns 
årsredovisning, insåg vi att vi behövde tydliga definitioner på ”bra” och ”målgrupp”. 
Efter en stunds resonerande hit och dit angav ekonomichefen ”kommunfullmäktige, som 
representanter för befolkningen…” som målgrupp vilket är vad lagen kräver. Denna 
definition är fortfarande alltför vag för att kunna utgöra en bra grund till en mer riktad 
årsredovisning.  
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Vi vill därför rekommendera att det i kommunstyrelsen tas upp en diskussion om vilken 
målgrupp som årsredovisningen ska ha. Om det är intressant att rikta sig till 
finansinstitut, revisorer eller någon annan intressent bör utformningen av 
årsredovisningen bli en annan än den generella vi föreslagit. Denna diskussion bör 
också leda fram till vad kommunen vill ha för syfte med sin årsredovisning utöver den 
lagstadgade resultatredovisningen. Ett av vår uppdragsgivares syften med 
årsredovisningen är att den ska vara lärande både om kommunen och om ekonomi. Vi 
skulle vilja börja från början med att säga att den ska vara undervisande, vilket vi anser 
har en annan innebörd. För oss betyder undervisande att den talar om något för oss till 
skillnad från lärande då vi själva ska bygga vidare på vår kunskap.  
 
Det vi från början upplevde som ett problem med den vaga definitionen, har vi under 
arbetets gång insett att det tvärtom har gett oss ett större utrymme för vårt eget tyckande 
och tänkande än om vi ”bara” skulle ha gjort en mall åt Ovanåker. Eftersom våra 
rekommendationer har utvecklats till att bli generella kan de med största sannolikhet 
användas av alla som har ett öppet sinne för att förbättra sina årsredovisningar, främst 
kommunala men även privata. Detta eftersom kommunal redovisning alltmer närmar sig 
den privata. Det som skiljer dem åt är dock användningen av redovisningen. Syftet med 
privat redovisning är bland annat att presentera ett så användbart resultat som möjligt 
inför framtida beslut. Detta resultat kan justeras med diverse resultatutjämningsfonder 
som t ex reservfonden, vilket inte kan göras i kommunal redovisning.  
 
I den kommunala redovisningen, som har sin främsta fokus på avstämning mot budget 
och verksamhetsuppföljning, är inte ett så positivt resultat som möjligt det primära utan 
att resultatet överensstämmer med det budgeterade och att de fastställda verksamhets-
planerna har uppfyllts. I den kommunala redovisningen är dessutom ekonomin en 
förutsättning – inte ett mål eftersom en kommun bygger för kommande generationer 
och måste höja blicken från årsbokslut och treårsbudgetar. Enligt ovanstående 
resonemang kan alltså den kommunala redovisningen aldrig bli helt identisk med den 
privata redovisningen.  
 
För att definiera hur ”bra” ska vara har vi valt att använda de kvalitativa kriterierna 
tillförlitlighet, begriplighet och relevans som goda mått. Tyvärr har vi under vårt arbete 
upptäckt att det skiljer i definitionerna av kriterierna i privat och kommunal 
redovisning, mycket på grund av kravet på öppenhet som har olika betydelser. I 
kommunal redovisning innebär öppenhet, som vi tidigare sagt, att all information ska 
visas och inte bara den som är relevant vilket är fallet i privat redovisning. Den här 
upptäckten gör att vi vill diskutera ytterligare kring de kvalitativa kriterierna vilket vi 
gör i avsnitt två. Ytterligare ett krav för att kunna göra en bra årsredovisning är att det 
måste finnas en budget som följs upp, speciellt på verksamhetsnivå. Budgetdokument 
och årsredovisning, men även delårsrapporten, måste hänga ihop.  
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En viktig slutsats vi har kommit fram till är att för att kunna använda dagens 
årsredovisningar krävs det goda kunskaper i ekonomi och detta tycker vi är fel.  
Om målgruppen är kommunfullmäktige som vart fjärde år till viss del består av nya 
ledamöter, krävs det en årsredovisning med löpande förklaringar i texten, men också en 
ordlista där orden inte förklaras med andra facktermer. Ett syfte som då uppnås med 
årsredovisningen som är utformad på detta sätt är att den blir både lärande och 
undervisande, vilket vi anser är viktigt.  
  
Politikerna prioriterar verksamheterna och deras ekonomi. Därför anser vi att det bör 
finnas två versioner av årsredovisningen. En populärversion med snabbfakta för den 
vanlige kommuninvånaren och en mer ekonomisk version riktad till politikerna.  

Del två – lite friare diskussion 
När vi hade kommit en bit in i vårt arbete gjorde våra nyvunna kunskaper att vi insåg att 
det inte var någon bra idé att göra en mall eftersom vi hellre vill att det ska vara en 
kontinuerlig utveckling av årsredovisningarna. Trots detta insåg vi inte då att den 
jämförande studien som vi gjorde för att skapa just denna mall inte längre var logisk 
mot det nya syftet. Men det förändrade syftet, att skapa en förståelse för att 
årsredovisningar ska vara i ständig utveckling och vara lärande, kunde ändå uppnås 
genom att vi istället använde exemplen i den jämförande studien som inspiration till 
detta nya syfte.  
 
Om exemplen istället dels ses som en grund, d v s vad som måste finnas enligt nu 
gällande lag och rekommendationer, och dels visar hur andra kommuner har gjort kan 
de vara början till ett nystande i utvecklingen av den egna kommunens årsredovisning. 
Vi har också insett att studien går att använda som inspiration, att få en aha-känsla av. 
Den går faktiskt också att använda som uppslagsbok om önskan finns att se exempel på 
hur någon annan gjort i en speciell del av årsredovisningen.  
 
En fundering som dök upp under arbetet var, att om Ovanåkers kommun gör sin 
årsredovisning enligt lag och rekommendationer, borde inte det betyda att den 
automatiskt är tillfredsställande? Uppenbarligen är inte lagarna tillräckliga eftersom det 
finns en önskan om förbättring. Lagarna förtydligas till viss del av rekommendationer 
och ytterligare stöd för redovisningen finns i kravet på god redovisningssed och de 
kvalitativa kriterierna. Inte heller detta är tydligen tillräckligt vilket innebär att något 
ändå saknas och vad det är kan inte vi svara på. 
 
Under arbetets gång har vi snubblat över ett flertal intressanta möjligheter till andra 
uppsatser som vi nämner i metoddelen, t ex en djupare studie av röran kring 
finansieringsanalysen och frågan om skapandet av årsredovisningar domineras av 
ekonomikontoren. Röran kring finansieringsanalysen upptäckte vi under arbetet med 
den jämförande analysen när vi läste lagtexten och försökte tolka den. Vi tycker att det 
är fullkomligt sanslöst att det ges olika direktiv bara för vad analysen ska heta. Vi har i 
arbetet påbörjat en diskussion om varför det är en sådan röra, men vi kunde inte 
fördjupa oss ytterligare i detta eftersom vi inte tyckte att den diskussionen föll inom 
ramen för vårt arbete men frågan är värd att utredas betydligt mer noggrant än vad vi 
kan göra här.   
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Det vi framförallt skulle vilja diskutera är de olika definitionerna, och i och med det 
värdet, av de kvalitativa kriterierna som ska vara måttstock för god kvalitet för 
redovisning! 
 
Vi anser att definitionerna av de kvalitativa kriterierna ska vara lika, oavsett om det är 
privat eller kommunal redovisning, för att undvika att missförstånd uppstår. Vi inser 
också att med det här resonemanget går det även att ifrågasätta vårt förslag till hur en 
”bra” årsredovisning ska vara eftersom vårt förslag utgår ifrån de kvalitativa kriterierna.  
 
I flera av de årsredovisningar vi använt i vår jämförande studie uppger upphovsmännen 
att de har använt de kvalitativa kriterierna som grund för sina årsredovisningar. Detta 
ställer vi oss väldigt frågande till eftersom vi upplever dessa årsredovisningar som 
onödigt krångliga och svårtillgängliga. Om det beror på att dessa årsredovisningar är 
riktade mot andra målgrupper eller om det är skillnaden i definition av de kvalitativa 
kriterierna som ger oss denna känsla kan vi inte svara på. Denna osäkerhet anser vi vara 
ytterligare ett argument för att definitionen av de kvalitativa kriterierna måste vara 
enhetliga.  
 
Som du säkert förstår går denna fråga att utreda och diskutera i all oändlighet, vilket vi 
tycker kan vara ett ämne att skriva uppsats om, eller kanske ännu hellre lyfta upp till 
högre nivå för att få det klart dokumenterat och fastställt vad som gäller. Går det att få 
entydiga definitioner på kriterierna så att de fungerar i alla olika former av redovisning?  
 
När vi nu ifrågasätter de kvalitativa kriterierna faller det sig naturligt att även ifrågasätta 
de tävlingar vi har använt oss av för att få ”bra” årsredovisningar som 
jämförelsematerial. Ett exempel är Solna stads årsredovisning som vann den 
landsomfattande tävlingen år 2004. Hur bra är den egentligen som helhet och efter vilka 
definitioner? Solna har valt att presentera nästan allt material i löpande text, vilket vi 
anser gör den oöverskådlig och därmed svårtillgänglig. Texten är dessutom inte enkel 
och förklarande, vilket vi anser att den bör vara.  
 
Ytterligare en sak vi skulle vilja poängtera som inte riktigt ryms inom arbetet är vikten 
av att sättet att redovisa överensstämmer med den styrmodellen som används. Ett bra 
exempel på det har vi sett hos Kungälv. De har använt balanserat styrkort för sin 
verksamhet och de har även valt att presentera sin årsredovisning i de olika perspektiven 
som de valt att använda för sin verksamhetsstyrning. De presenterar först perspektiven 
generellt och sedan har de under respektive nämnds redovisning även med de olika 
perspektiven som rubriker. Det ger en ökad förståelse för innehållet i redovisningen när 
presentationen följer verksamhetsplanen. Efter att ha läst verksamhetsstyrning känns 
detta som ett intressant ämne, vilket också skulle kunna belysas ytterligare. 
 
En av de saker vi har lärt oss under detta arbete är att de kommunala årsredovisningarna 
alltmer liknar privata företags årsredovisningar. Men vi har också konstaterat att de 
aldrig kan bli helt lika, mycket på grund av den kommunala särarten. Med tanke på att 
de har olika syften med sin redovisning men ändå använder samma redovisningssystem 
(ej datamässigt), hur pass lika kan de bli utan att problem uppstår? Inte heller detta kan 
vi svara på utan det får framtiden utvisa.  
  
 

  39



Slutdiskussion 
______________________________________________________________________ 

Trots att vi först inte förstod det har vi genom hela vårt arbete arbetat utifrån en faktisk 
modell, den hermeneutiska metoden, och vi har även insett att det finns ett namn för 
vårt perspektiv att se på saker, aktörssynsättet. Vår lycka var stor när vi insåg att vår 
metod faktiskt redan existerade, att det fanns något att luta sig mot i litteraturen. Det 
som vi först trodde skulle vara den svåraste delen i arbetet visade sig vara den roligaste 
och mest lärorika. I arbetet redovisar vi detta under rubriken ”Litteraturstöd för vårt val 
av metod”. Naturligtvis har också vår kunskap om årsredovisningar i allmänhet och 
kommunala årsredovisningar i synnerhet ökat väsentligt.  
 
Vi vill avsluta denna uppsats med att kort sammanfatta det vi har kommit fram till under 
arbetets gång.  
 
För att kunna göra en bra årsredovisning måste först målgruppen och syftet definieras. 
Värdet av de kvalitativa kriterierna och utnämningen ”årets bästa årsredovisning” som 
garanti för bra årsredovisningar anser vi kan diskuteras. Av de personer som är 
inblandade i skapandet av kommunala årsredovisningar är det få som tittar på andra 
kommuners årsredovisningar vilket gör att de fastnar i ett stereotypt tänkande istället för 
att kliva in i den hermeneutiska spiralen. Genom att ta intryck av olika modeller av 
årsredovisningar skapas inspiration för nytänkande.  
 
Vi har också kommit fram till att det finns en redan dokumenterad metod för vårt sätt att 
arbeta, vilket vi inte var medvetna om när vi startade utan har lärt oss under arbetets 
gång.  
 
 

  40



Referensförteckning 
______________________________________________________________________ 

 

REFERENSLISTA 
 
Böcker 
Arbnor, I & Bjerke, B, 1994, Företagsekonomisk metodlära. Andra upplagan, 
Studentlitteratur, Lund.  
Artsberg, K, 2005, Redovisningsteori, - policy och –praxis. Upplaga 2:1, Liber 
Ekonomi, Malmö. 
Brorström, B m fl, 1995, Extern- och internredovisning i kommuner och landsting. 
Studentlitteratur, Lund.  
Brorström, B m fl, 2001, Kommunal redovisningslag – beskrivning och tolkning. Tredje 
upplagan, Studentlitteratur, Lund. 
Brorström, B m fl, 2005, Förvaltningsekonomi. Andra upplagan, Studentlitteratur, 
Lund.  
Eriksson, LT & Wiedersheim-Paul, F, 2001. Att utreda, forska och rapportera. Upplaga 
7:1, Liber Ekonomi, Malmö.  
Holmblad Brunsson, K, 2005, Ekonomistyrning – om mått, makt och människor. 
Studentlitteratur, Lund.  
Lindholm, S, 2001, Vägen till vetenskapsfilosofin – En introduktion. Upplaga 1:3, 
Academia Adacta, Lund.  
Peterson, H & Andersson, C, 2003, Förvaltningsberättelsen – en viktig del av den 
kommunala årsredovisningen. Rådet för kommunal redovisning. 
Rienecker, L, 2003. Problemformulering. Upplaga 1:1, Liber AB, Malmö.  
Thomasson, J, 2002, Externredovisning och finansiell analys. Upplaga 10:2, Liber AB, 
Malmö.  
Wallén, G, 1996, Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Andra upplagen, 
Studentlitteratur, Lund.  
 
Rapporter 
Brorström, B & Orrbeck, K, 2002, Är de påkostade årsredovisningarna bäst? Om form, 
färg och innehåll.  KFi-rapport 66 
Brorström, B & Nöjd, L, 2004, Påverkan på praxis? En studie av praxisutveckling och 
ideal. Kommunforskning i Västsverige, Juryrapport 4.  
Brorström, B & Nöjd, L, 2005, Ett dokument av överordnad betydelse. 
Kommunforskning i Västsverige, Juryrapport 5.  
Rekommendationer och information, dec 2003. Rådet för kommunal redovisning,  
Ekonomi för beslutsfattare – den finansiella analysens uppgift, innehåll och utformning, 
1992. Svenska kommunförbundet & landstingsförbundet 
 
Lagar 
Lag (1997:614) om kommunal redovisning 
Kommunallag (1991:900) 
Årsredovisningslag (1995:1554) 
Bokföringslag (1999:1078) 
 
Examensarbeten högskolan Gävle 
Gustafsson, F, 2005. Uppgörelsen – Budget kontra budgetlös styrning.  Examensarbete 
nr 02-05 Fek, Gävle.  
 

  41



Referensförteckning 
______________________________________________________________________ 

 
Årsredovisningar i vår jämförande studie 
Bollnäs Kommun 2005 
Göteborgs Stad 2004 
Kungälvs Kommun 2005 
Ljusdals Kommun 2005 
Mölndals Stad 2005 
Ovanåkers Kommun 2005 
Solna Stad 2004 
Vara Kommun 2004 
 
Kontakter 
Angela Winterhagen, ekonomichef i Ovanåkers kommun, 2005-10-24, 2006-04-11 samt 
diverse mail 
Börje Olsson, biträdande ekonomichef, Ovanåkers kommun, 2006-04-27 

  42



Bilagor 
______________________________________________________________________ 

BILAGOR 

Bilaga 1 - Utvecklandet till dagens kommuner och dess 
redovisning 
 
I det här stycket beskriver vi hur dagens kommuner och dess lagar har uppkommit och 
fastställts. Detta för att ge er som läsare en del av vår förförståelse eftersom de flesta 
inte har så stor kunskap om kommunal redovisning, och för att ge en insikt i behovet av 
dagens årsredovisningar.  
 
Fakta till det här avsnittet har vi hämtat från Björn Brorströms litteratur om 
förvaltningsekonomi och kommunal redovisningslag. Vi har även pratat med Börje 
Olsson, biträdande ekonomichef i Ovanåker, som arbetat med kommunala 
årsredovisningar under många år, för att vi behövde ett lokalt perspektiv som 
komplement till Brorströms information. 
 
Grunden till dagens kommunala årsredovisningar lades redan 1862. Det var då det 
kommunala självstyret kom till genom att kommunerna erkändes som självständiga 
juridiska personer. De tidigare socknarna delades då in i en borgerlig och en kyrklig 
kommun. Vid den här reformen skapades också landstingen.  
 
Före 1862 var Sverige indelat i bland annat städer, socknar och härader. Då fanns det i 
sockenstämmoförordningarna en uppräkning av tillåtna verksamheter. I och med 
reformen 1862 bildades istället cirka 2 500 enheter med eget självstyre, med rätt att 
”vårda sina angelägenheter”, d v s att engagera sig i verksamhet av allmänt intresse för 
dess invånare och de statliga myndigheternas tillsynsbefogenheter inskränktes. 
 
Den redovisning som gjordes från 1862 skulle endast presenteras i form av statistik. 
Detta gjordes genom ett formulär, sammanställt av Statistiska Centralbyrån, som fanns 
redan på den tiden. Vissa problem uppstod med att fylla i formuläret eftersom viss 
betalning gjordes med naturaprestationer. Problem med att fylla i formulären korrekt 
kvarstår än idag, men idag är problemen av annan art och formulären är oerhört mycket 
mer omfattande. 
 
Kommunernas skatteinkomster lades i en kassa och utifrån den gjordes utbetalningar för 
kommunens samtliga kostnader. Redan i de kommunalförordningar som tillkom 1862 
krävdes en kommunal budget. I de här första kommunalförordningarna slogs flera 
principer fast. Budgeten ska fastställas brutto, vara balanserad och innehålla en post för 
oförutsedda behov. Räkenskaper ska föras och räkenskapsåret ska vara lika med 
kalenderåret. Dessa krav upphöjdes till lag år 1866. Det fanns däremot vad vi kan se 
inte några krav på någon ”årsredovisning” vid den här tiden, vare sig vad gäller form 
eller innehåll.  
 
Kommunallagarna har därefter reviderats några gånger fram till 1953 då den stora 
förändringen skedde. Utvecklingsarbetet skedde vid sidan av lagstiftningen och 
samtidigt gick utvecklingen från olika lagar för städer och landsbygdskommuner till en 
gemensam lag. Den stora förändringen 1953 var att förmögenhetsskyddet infördes. Det 
innebär att kommunerna inte fick minska sin samlade förmögenhet. Vid revideringen 
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1977 kom även landstingen att omfattas av denna lag. Lagen krävde fortfarande inte 
mer än att kommunstyrelsen skulle ”sammanfatta och avsluta räkenskaperna”, d v s 
göra ett bokslut.  
 
Den röda tråden i utvecklingen av den kommunala redovisningen är att den allt mer ska 
likna det privata näringslivets redovisning. Detta syns mycket tydligt runt 1986 då en ny 
modell för kommunal redovisning etableras. Den innebär att det slutliga ekonomiska 
resultatet för året presenteras i en resultat- och balansräkning och en 
finansieringsanalys, men för den kommunala redovisningen är det inte tillräckligt med 
bara finansiell redovisning. Där krävs det även en redovisning av hur kommunen har 
uppfyllt kraven på de verksamhetsmässiga åtagandena, både genom avstämning mot 
budget och mot verksamhetsmässiga mål. Det som tidigare varit ett bokslut övergår 
alltmer till att likna det privata näringslivets redovisningar och företagspresentationer. 
Även terminologin förändras. Bokslutet blir en årsredovisning.  
 
Detta leder till 1992 års kommunallag där kravet på kommunal årsredovisning fastställs. 
Där dyker också kravet på god redovisningssed upp och ersätter förmögenhetsskyddet. 
Det som också är nytt i denna lag är kravet på sammanställd redovisning/ 
koncernredovisning.   
  
Efter att praxis och god redovisningssed utvecklats av Referensgruppen för 
redovisningsfrågor under några år anser företrädare för professionen att det krävs en 
formalisering med tydliggörande av regelverket och kraven på den kommunala 
redovisningen. Detta mynnar ut i 1998 års kommunala redovisningslag. I denna lag 
tillkom kravet på att årsredovisningen ska innehålla en förvaltningsberättelse. Samtidigt 
ersattes Referensgruppen av Rådet för kommunal redovisning. Detta råd är den 
offentliga verksamhetens motsvarigheten till det privata näringslivets Redovisningsråd.  
 
Denna metod att skapa lagar visar att de kommunala lagarna är ett fastställande av 
praxis, vilket också kommenteras av Björn Brorström (2001) där han säger att ”lagen 
bekräftar i efterhand den modell som är praxis”.     
 
De lagar som idag styr den kommunala årsredovisningen är Kommunallagen och Lagen 
om kommunal redovisning, som i sin tur ofta hänvisar till Årsredovisningslagen. Även 
bokföringslagen finns som grund.   
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Bilaga 2 - Utveckling av Ovanåkers kommuns 
årsredovisning 
 
Vi har valt att titta på Ovanåkers kommuns tidigare årsredovisningar med utgångspunkt 
i de kvalitativa kriterierna och i tre andra för oss viktiga kriterier nämligen lättläst, 
informativ och lärande. Vi väljer att inte ta med följsamhet mot lagen i dessa äldre 
redovisningar, utan koncentrerar det arbetet till den jämförande studien hur det ser ut 
idag därför att lagen trots allt ändrats under dessa år. Det blir ett för stort arbete om vi 
även ska gå in i detalj på gamla lagdelar. Det är inte relevant för detta arbete.  
 
Anledningen till att vi gör en studie av hur de tidigare årsredovisningarna har utvecklats 
under de senare åren, är för att få en förståelse och skapa oss kunskap för att inte 
upprepa sådant som har varit mindre bra i tidigare årsredovisningar, men även för att 
skapa en plattform för den förbättring som vår uppdragsgivare vill ha. Denna plattform 
är mest till för vår egen skull för att ge oss en förståelse och inblick i hur en 
årsredovisning ser ut och hur den har utvecklats. Det som har gjorts tidigare och som vi 
tycker känns bra eller dåligt ger oss inspiration till det kommande jämförelsearbetet. 
Huvudtemat är ju jämförelse med andra kommuner. Vi ska inte uppfinna hjulet igen och 
på detta sätt har vi tittat på en del som inte känns bra och kan på det viset undvika att ge 
dåliga rekommendationer. För att inte bli för omfattande har vi valt att använda oss av 
årsredovisningar från 1998, 2000, 2003, 2004 och 2005. Det är i 1998 års kommunallag 
som begreppet årsredovisning introduceras istället för enbart bokslut och därför börjar 
vi vår jämförelse där.  
 
Vi har även tagit del av 1987 års bokslut och det är endast en siffersammanställning. 
 
Genomgång av Ovanåkers kommuns årsredovisningar  
Peterson (2003) anser att layouten spelar roll för hur årsredovisningen uppfattas och den 
åsikten har han stöd för i sin undersökning där det visar sig att de årsredovisningar med 
den ”bästa” layouten också är de som är mest genomarbetade, vilket också borde vara 
en garant för trovärdighet. Vi kan inte annat än instämma även om vi tycker att det 
borde räcka med innehållet.  
 
Detta ser vi tydligt i utvecklingen av Ovanåkers årsredovisningar som har gått ifrån 
kopierad enkelhäftad variant 1998 till dyrt fyrfärgstryck på blankt miljövänligt papper 
2004. Även om vissa delar innehållsmässigt har samma information har 
presentationstekniken utvecklats och förbättrats, vilket gör att trots att det är samma 
information så blir det mer lättläst och begripligt.   
 
Strukturen, den logiska placeringen, har inte förändrats nämnvärt mellan 1998 och 
2004. Ovanåker har konsekvent lagt koncernredovisningen först, för att sedan gå över 
till ekonomiska rapporter och analyser och avslutar redovisningen med kommentarer 
från nämnder och styrelser. Den förändring som har skett är att de mer renodlat lagt in 
relevanta överskrifter där de skiljer på kommunen och koncernredovisningsrapporterna. 
Det vi faktiskt saknar i den nyaste av dem är rubriken förvaltningsberättelse. I och med 
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att det är en dålig rubriksättning blir överskådligheten sämre, vilket leder till sämre 
begriplighet.  
 
Nämndsredovisningarna har förändrats mycket, från 75 sidor med 
verksamhetsinformation i text 1998 till 15 sidor text 2004. I de tidiga har de en 
gemensam grund, men varje nämnd hade rätt gott utrymme att själva forma sina sidor, 
till skillnad från 2004 där alla nämnder följer samma struktur med fyra huvudrubriker, 
vilket gör att jämförbarheten ökar. Vi anser att minskningen av antalet sidor gör 
redovisningen mer överskådlig och samtidigt mer relevant och informativ.  
 
Nämndsredovisningarnas information i tabellform har förändrats från en mycket stor 
tabell med många kolumner och rader till en smidig sammanfattad tabell med få 
kolumner och färre antal rader. Detta har ökat begripligheten och relevansen anser vi. 
Nämndernas totala resultat finns som tidigare i drift och investeringsredovisningen, men 
har även där förbättrats på motsvarande sätt.  
 
Den sammanställda redovisningen har förändrats mycket. I årsredovisningen från 1998 
märks det att kravet på koncernredovisningen är nytt och ännu inte har utvecklats. Där 
tas mycket information med som inte är relevant, t ex sammanställning före 
elimineringar. När det gäller beskrivningen av bolagen har det faktiskt blivit en 
försämring. De presenteras snyggt, men innehållet är mindre informativt än vad det har 
varit i tidigare årsredovisningar.  
 
Vi konstaterar att resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning och deras noter 
har funnits på varierande platser under åren. Åren 2000 och 2003 har de en placering 
som tilltalar oss, d v s alla rapporter på samma uppslag och på uppslaget därefter finns 
noterna. Detta gör att rapporterna blir överskådliga att läsa och mer lättfattliga.  
 
Redovisningen av de ekonomiska nyckeltalen har utvecklats mycket under åren. Från att 
ha varit det första läsaren har mött i form av en helsida i tabellform som inte inspirerar 
till vidare läsning av årsredovisningen, till att 2004 presenteras på en logisk plats 
tillsammans med de övriga ekonomiska rapporterna i ett begripligt och informativt 
format.    
 
Förvaltningsberättelsens textdel är också en del som har genomgått stor förändring, som 
vi ser det hela tiden till det bättre. Texten har minskats ner men ändå fått större relevans 
och upplevs mer begriplig. Genomgående har det gjorts medvetna försök att i löpande 
text förklara facktermer, vilket vi tycker är väldigt bra.    
 
Kommunfakta, som finns med för första gången år 2004, är informativt och inbjuder till 
en vidare trevlig läsning till skillnad från när läsaren möttes av nyckeltalen på första 
sidan.  
 
Årsredovisningen 2005 finns i vår jämförande studie.  
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Bilaga 3 - Redovisningsprinciper i Vara 
 
Redovisningsmodell och redovisningsprinciper 
 
Redovisningsmodell       
 
Den kommunala redovisningslagen reglerar den 
externa redovisningen. Årsredovisningen skall enligt 
lagen redovisa resultat- och balansräkning samt 
finansieringsanalys. För kommunens interna 
redovisning tillkommer även drift- och 
investeringsredovisning. Enligt lagen skall 
årsredovisningen även innehålla en 
koncernredovisning. Denna utgör en sammanställning 
av kommunens resultat- och balansräkningar med de 
bolag i vilka kommunen har ett betydande inflytande. 
 Resultaträkningen redovisar det ekonomiska 
resultatet på tre nivåer. Den första nivån, 
verksamhetens nettokostnader, visar vad kommunens 
egentliga verksamhet kostar. Resultatet på den andra 
nivån, resultat efter skatteintäkter och finansnetto, 
beskriver resultatet sedan skatteintäkter, generella 
statsbidrag samt ränteintäkter och räntekostnader 
ställts mot resultatet för den egentliga verksamheten. 
Det tredje resultatet, årets resultat, visar resultatet 
efter att hänsyn har tagits till extraordinära intäkter 
och kostnader. Med extraordinära poster avses större 
intäkter och kostnader som ligger utanför den 
normala verksamheten. 
 Balansräkningen beskriver den ekonomiska 
ställningen vid en viss tidpunkt. Balansräkningen 
visar värdet av kommunens tillgångar och hur dessa 
har finansierats, externt med skulder och internt med 
eget kapital. Tillgångarna delas upp i 
anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. 
Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga 
skulder. Kortfristiga skulder är de som förfaller inom 
ett år. Skillnaden mellan tillgångar och summan av 
avsättningar och skulder utgör det egna kapitalet. 
 Avsättningar är skulder, som till storlek och 
förfallotid är okända och därmed osäkra. 
Pensionsskulden betraktas som avsättning. 
 Finansieringsanalysen ger upplysning om 
kassaflöde från den löpande verksamheten, 
investeringar och från finansiering. Ett positivt saldo 
på kassaflödet innebär en förstärkning av likviditeten. 
Kassaflödets saldo slutar med årets förändring av 
likvida medel.  
 
 
Redovisningsprinciper 
 
Den kommunala redovisningen regleras av Lagen om 
kommunal redovisning (SFS 1997:614). Därutöver 
lämnar Rådet för kommunal redovisning anvisningar 
och rekommendationer för kommunsektorns 
redovisning. 
 Vara kommun bedriver även verksamhet genom i 
första hand helägda aktiebolag. För bolagens 
redovisning lämnar Redovisningsrådet och 

Bokföringsnämnden rekommendationer, anvisningar 
och uttalanden 
 
 
Övergripande principer 
 
I den löpande redovisningen och vid upprättande av 
årsredovisningen följs ett antal övergripande 
redovisningsprinciper, vilka skapar ett normverk som 
styr innehållet i redovisningsrapporterna. Analysen 
av den finansiella ställningen och utvecklingen 
baseras på antagandet at dess principer har följts. 
 Huvudprinciperna och tillika överordnade 
redovisningsprinciper är följande: 
……………………………………………………… 
• Fortlevnadsprincipen 
Kommunernas existens är garanterad i 
regeringsformen. Redovisningen bör därför utgå från 
att verksamheten ska fortsätta i all oändlighet. Detta 
leder bland annat till att incitamenten att redovisa 
förmögenhetsvärden är små och balansräkningen för 
en mer resultatutredande roll. 
……………………………………………………… 
• Försiktighetsprincipen 
Tillgångar och intäkter får inte övervärderas medan 
skulder och kostnader inte får undervärderas. 
Försiktighetsprincipen innebär också att förväntade 
intäkter aldrig för föregripas i redovisningen medan 
det motsatta gäller för befarade förluster. 
……………………………………………………… 
• Principen om öppenhet 
Eventuella förändringar av redovisningsprinciper 
måste redovisas öppet liksom annan information som 
behövs för att ge en korrekt bild av kommunens 
verksamhet, resultat och ställning. En öppen 
redovisning utesluter  
 
 
Tillämpning av redovisningsprinciper 
 
Vara kommun tillämpar i allt väsentligt Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendationer med 
följande undantag: 
 
• Färdigställda exploateringsfastigheter redovisas 

inte som omsättningstillgångar då omsättning 
beträffande tomtförsäljningarna för närvarande är 
mycket låg. 

 
• Enligt den kommunala redovisningslagen 5 kap 4 § 

skall pensionsförpliktelser som intjänats före år 
1998 inte tas upp som skuld eller avsättning.        
Fr o m bokslut 2003 redovisar kommunen hela 
pensionsåtagandet i balansräkningen som 
avsättning samt redovisar hela förändringen i 
resultaträkningen. 

 

  47



Bilagor 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Nedan kommenteras ett urval av de 
viktigaste principerna 
……………………………………………………… 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna värderas till 
anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande 
investeringar och med avdrag för planenliga 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Erhållna investeringsbidrag reduceras 
anskaffningsvärdet. 
……………………………………………………… 
Leasing 
Enligt rekommendation från Rådet för kommunal 
redovisning skall finansiell leasing redovisas som en 
tillgång i balansräkningen och inte som hyreskostnad. 
För att betraktas som finansiellt leasingavtal skall 
risker och fördelar som förknippas med ägandet i allt 
väsentligt överföras till leasingtagaren. 
 För närvarande finns inga avtal i kommunen som 
kan klassas son finansiella. Operationell leasing 
förekommer beträffande hyresavtal och större 
kopieringsmaskiner. 
……………………………………………………… 
Pensioner 
Kommunens pensionsskuld (inklusive löneskatt) 
redovisas enligt fullfonderingsmodellen, vilket 
innebär att hela pensionsskulden, inklusive pension 
som intjänats före 1998, tas upp som avsättning i 
balansräkningen. 
 Genom redovisning av samtliga pensionskostnader 
skapas ett större kassaflöde och därmed ett utrymme 
för ett ökat sparande. 
……………………………………………………… 
Skatteintäkter 
I bokslutet har kommunen följt Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendation 4..1 vilken 
rekommenderar att Ekonomistyrningsverkets 
framtagna prognos skall användas vid beräknandet av 
skattens slutavräkning. 
 Under löpande år har den av kommunförbundet 
framtagna prognosen använts som beräkningsfaktor 
för skattens slutavräkning. 
……………………………………………………… 
Avskrivningar 
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärde 
minskat med investeringsbidrag. Avskrivningstiderna 
baseras på anläggningarnas beräknade ekonomiska 
livslängd. 
 
AVSKRIVNINGSTIDER 
Förvaltningsfastigheter 50 år 
Övriga verksamhetsfastigheter 33 år 
VA-anläggningar 25 år 
Industrifastigheter och fritidsanläggningar 20 år 
Inventarier exklusive datorutrustning  3 år 
……………………………………………………… 
Sammanställd redovisning 
Koncernen Vara kommun omfattar aktiebolag i vilka 
kommunen har en direkt eller indirekt röstandel av 
minst 20 procent, nämligen Vara Bostäder AB (100 
%) samt Vara Industrifastigheter AB (100 %). 

  
 
 
 
 
 
 En sammandragning av kommunens och 
dotterföretagens räkenskaper efter eliminering till en 
redovisningsenhet kallas konsolidering.  
Koncernredovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden med proportionell fördelning. 
 Med förvärvsmetoden menas att det egna kapitalet 
i dotterföretaget vid förvärvstillfället har eliminerats 
av kommunen. Koncernens eget kapital utgörs, 
förutom av kommunens eget kapital, endast av den 
del av dotterföretagets eget kapital som upparbetats 
efter förvärvet. 
 Vid konsolideringen har inga 
elimineringsdifferenser uppkommit. 
……………………………………………………….
Övriga principer 
• Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet 

med hänförliga till redovisningsåret har 
skuldbokförts och belastat årets redovisning 

• Utställda fakturor efter årsskiftet har 
fordringsbokförts och tillgodogjorts årets 
redovisning. 

• Löner och semesterersättningar redovisas enligt 
kontantprincipen. Undantag förekommer i de 
fall avtalsförhandlingarna är sena och att den 
retroaktiva utbetalningen ej reglerats per 
balansdagen. 

• Årets förändring av semesterlöneskulden, 
okompenserad övertid och jour redovisas under 
verksamhetens kostnader i resultaträkningen. 
Den totala skulden av dessa redovisas som 
kortfristig skuld i balansräkningen. 

• Sociala avgifter har bokförts i form av 
procentuella omkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. Pålägget inkluderar en 
kalkylmässig kostnad för kompletteringspension 
som fr o m 1999 höjts till följd av den 
rekommenderade avsättningen för löneskatt. 

• Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret har 
fordringsbokförts och tillgodogjorts årets 
investering. 

• Kostnadsräntor, intäktsräntor och räntebidrag 
som kan hänföras till redovisningsåret har 
bokförts som skuld respektive fordran och 
belastar 2004 års resultat. 

• Kapitalkostnaderna belastar resultatenheterna 
genom interndebitering med en kalkylmässig 
kapitalkostnad real annuitetsmetod. 
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Bilaga 4 - Regelverk noter  
 
De noter som finns upptagna i den kommunala redovisningslagen, och alltså innebär ett 
minimum, är: 
 
Kap 1:3 ”Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller 
rekommendationer från normgivande organ på det kommunala området, skall 
upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not.” 
 
Kap 3:5 Om balansräkningens poster är sammandragna ska postens sammansättning 
specificeras i en särskild förteckning. Detta tolkar vi som att det krävs en not.  
 
Kap 5:5 Extraordinära intäkter och kostnader ska specificeras till storlek och art.. 
 
Kap 5:6 Om redovisningsprinciper har bytts och omräkning inte skett för föregående år, 
ska skälen för detta redogöras.  
 
Kap 6:6 Om det sker en uppskrivning av en finansiell anläggningstillgång ska storleken 
på det uppskrivna beloppet anges.  
 
Kap 6:12 Om det finns tillgångar, avsättningar eller skulder i utländsk valuta ska det 
anges enligt vilka principer beloppen har räknats om till svensk valuta.  
 
Förutom lagkravet är det enligt god redovisningssed ett måste att följa 
rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning. De rekommendationer där 
de kräver not är: 
 
RKR 2 Samtliga pensionsförmåner som finns upptagna under posten avsättningar skall 
specificeras i en not till balansräkningen.  
 
RKR 3 Upplysningar om så kallade jämförelsestörande poster skall lämnas i not till 
berörda resultatposter i resultaträkningen.  
 
RKR 4:1 De tre olika delarna av årets redovisade skatteintäkt skall specificeras.  
 
RKR 10 Ingångsvärde mm ska redovisas för bland annat ansvarsförbindelser.  
 
RKR 11 Upplysningar ska lämnas om tillämpad avskrivningsmetod, nyttjandeperiod, 
anskaffningsvärde och avskrivningar mm för materiella anläggningstillgångar. 
 
RKR 12 Upplysningar om avskrivningsmetod, anskaffningsvärde, ackumulerade 
avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar för immateriella tillgångar.  
 
RKR 13 Upplysningar om avskrivningsmetod, anskaffningsvärde, ackumulerade 
avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar avseende leasade tillgångar.  
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RKR 15 Upplysning skall lämnas om vilken princip som tillämpas vid redovisning av 
lånekostnader för tillgångar.  
 
RKR 16 Noter till finansieringsanalysen bör lämnas i tillräcklig omfattning för att 
underlätta förståelsen och informationsvärdet för analysen. Vad innebär det? Det står 
inte exakt vad som det bör skrivas noter på, men detta är viktigt för kriteriet begripligt. 
Det innebär att det blir upp till var och en att göra en bedömning av vad som behöver 
förklaras.  
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Bilaga 5 - Noter Bollnäs kommun 
 
Förklaringar till noter      
       
(tkr om inte annat anges) 2005 2004  (tkr om inte annat anges) 2005 2004
       
Not 1 Verksamhetens intäkt     Not 4 Generella statsbidrag   
och kostnad    Generellt statsbidrag - 101 238
Verksamhetens intäkter    Inkomstutjämning 194 849 85 408
Intäkt enl budgetavräkning 720 356 603 046  Kostnadsutjämning -6 448 14 584
Återbet fordringar 428 386  Strukturbidrag 19 058 -
Återbet infriade borgensförbind 77 89  Införandebidrag 21 836 19 175
Realisationsvinst 909 1 693  Nivåjustering -5 820 -4 931
Övriga intäkter 789 -  LSS utjämning 16 271 10 020
Interna intäkter -263 180 -170 568  Generellt sysselsättningsstöd 17 750 11 897
Summa intäkter 459 379 434 646  SUMMA 257 496 237 391
       
Verksamhetens kostnader    Not 5 Finansiella intäkter   
Kostnad enl budgetavräkning 1 707 461 1 572 313  Ränta på likvida medel 1 271 1 984
Förändring pensionsskuld,     Kapitalförvaltn pensionsfond 25 269 22 798
intjänat från 1998 8 979 1 749  Ränta på utlämnade lån - 11
Pensionsutbetalningar, inkl    Dröjsmålsränta 245 222
löneskatt 25 023 25 764  SUMMA 26 785 25 015
Förvaltningsersättning SPP 356 307     
Diff interna 
arbetsgivaravgifter -8 143 -7 545  Not 6 Finansiella kostnader   
Fastighetsskatt 656 724  Ränta på anläggningslån 2 631 4 639
Försäkring, intern -22 -277  Kapitalförvaltn pensionsfond 11 360 2 875
Intern kapitalkostnad -99 576 -106 549  SUMMA 13 991 7 514
Infriade borgensförbindelser 97 -    
Interna kostnader -263 180 -170 568  Not 7 Årets resultat   
Realisationsförlust - 19  Resultat enligt resultat-   
Nedskrivning osäkra fordr 10 395  räkningen 33,2 22,7
Summa kostnader 1 371 661 1 316 332  - avgår realisationsvinster -0,9 -1,7
       
Not 2 Avskrivningar    Justerat resultat enligt   
Planmässig avskrivning på 63 571 64 487  balanskravet 32,3 21,0
anskaffningsvärden       
Nedskrivning anläggnings- 8985 5277  Not 8 Realisationsvinst   
tillgångar *)    Rengsjö, Prästbord 1:3 8  
SUMMA 72 556 69 764  Fsg pris 155 tkr   
    Bokf värde 147 tkr   
Not 3 Skatteintäkter    Voltersberg, Bro 5:30 901  
Egna skatteintäkter prel 757 491 730 434  Fsg pris 920 tkr   
Skatteavräkningsintäkter    Bokf värde 19 tkr   
Slutavräkning för 2003 - -3 393  Realisationsvinst totalt 2004  1 693
Slutavräkning för 2004 -813 -7 764  SUMMA 909 1 693
Prelavräkning för 2005 -8 913 -     
SUMMA 747 765 719 277  Not 8 Realisationsförlust   

*) därav nedskrivning för-    
Realisationsförlust totalt 
2004  19

skottshyra Elgiganten,    SUMMA 0 19
7 040 tkr       

  51



Bilagor 
______________________________________________________________________ 

 
 

Bilaga 6 - Not anläggningsredovisning i Mölndal  
 
 
Not 10 Fastigheter, anläggningar, maskiner och 
inventarier      
          
 Immateriella Mark- Verksam- Fastigheter Publika Fastigheter Maskiner Pågående Summa
 anläggnings- reserv hetsfastig- för affärs- fastigheter för annan och  projekt
 tillgångar  heter verksamhet verksamhet inventarier 
     
          
Anskaffningsvärde 2,0 56,2 1 281,3 199,8 492,6 17,1 271,4 26,6 2 347,0
Ack ned-/avskriv- 0,0 -1,7 -509,2 -139,1 -232,4 -9,2 -182,9  -1 074,5
ningar          
                   
Ing. bokfört  2,0 54,5 772,1 60,7 260,2 7,9 88,5 26,6 1 272,5
värde 2005          
          
Årets brutto-  0,8 8,6 55,7 2,4 70,6  24,9 9,4 172,4
investeringar          
Varav lånekostnader  0,6      0,6
Årets investeringsbidrag  -1,6 -8,0 -45,0  -0,2 -1,2 -56,0
                   
Årets netto- 0,8 8,6 54,1 -5,6 25,6 0,0 24,7 8,2 116,4
investeringar          
          
Årets försäljningar -0,7 -23,9    -0,1  -24,7
Årets avregistreringar      -0,2  -0,2
Årets avskrivningar -0,4  -38,9 -4,2 -13,8 -0,6 -23,7  -81,6
Årets nedskrivningar  -5,9      -5,9
Omklassificeringar  21,4  0,5   -21,4 0,5
                   
Utg. bokfört värde  2,4 62,4 778,9 50,9 272,5 7,3 89,2 13,4 1 277,0
          
Försäljningar          
Försäljningsintäkt  35,4 30,4    0,1  65,9
Bokf. värde sålda anläggn. -0,7 -23,9    -0,1  -24,7
                   
Resultat  34,7 6,5    0,0  41,2
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