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Abstract  

The point of external financial statements is to communicate information about the business 

and its financial status to the users. Municipal accounting should be characterized by 

transparency and accessibility because the municipal operation rests on a democratic basis, 

where policymakers have the confidence of the citizens to manage the joint municipal funds. 

The local government activities mainly financed with taxpayers' money, therefore, should 

local residents be able to get the information that would help them to evaluate local 

government activities. Access to this information should enable the citizens to demand 

accountability from the elected politicians. The annual report can be viewed as a 

communication tool between elected officials and citizens as it not only conveys 

comprehensive financial information but also information on activities that citizens can use. 

However, it is unclear whether this information is communicated to the citizens and if it is 

suitable for evaluation and accountability. 

 

The first step in this study was to investigate what petitioners view as primary users of 

financial statements. Furthermore, we wanted to find out how financial statements can be used 

to demand accountability by citizens and also to examine how the municipality's accounting 

information is used for communication between the council and citizens. Gathering the 

empirical material has been made through open interviews and examination of other, for the 

essay, relevant materials. 

 

The study has shown that citizens are not viewed as primary users of the municipal financial 

statement. It was established that even when the municipal annual report contained the 

information requested it wasn't used by the public for demanding accountability from elected 

officials. The study has also shown that municipal accounting is not used in the 

communication between the council and citizens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

Förkortningar 

AAA = American Accounting Association 

FASB = Financial Accounting Standards Board 

GASB = Governmental Accounting Standards Board  

KL = Kommunallagen 

LKR = Lagen om Kommunal redovisning 

ValL = Vallagen 

ÅR = Årsredovisningen
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Finansiell rapportering kan ses som en process där den ekonomiska informationen 

identifieras, mäts och kommuniceras till användarna. (Henderson et al, 1992) Användarna, det 

vill säga mottagarna av de ekonomiska rapporterna, kan dra nytta av informationen genom att 

öka sina kunskaper om den redovisade enheten.  Efter att mottagarna tagit del av rapporten 

bör dessa uppfatta sig själva som välinformerade och kunna göra hållbara bedömningar och 

fatta beslut med rapporternas informationsinnehåll som grund. För att årsredovisningen skall 

kunna förmedla väsentlig information är det viktigt att beakta användarna av rapporterna och 

deras informationsbehov, därför studeras årsredovisningarna med syftet att utveckla dess 

innehåll. Problemen och möjligheterna med utvecklingen av rapporterna ser likadant ut 

oavsett vilken typ av organisation rapporterna gäller, dock finns det vissa skillnader mellan 

rapportering för privata och offentliga organisationer. (Brorstöm et al, 2007) Fokus i denna 

uppsats ligger på den kommunala årsredovisningen, vilken bör präglas av öppenhet och 

främja demokratin i samhället.  

Under de senaste decennierna har kommunal redovisning förändrats kraftigt i strävan att få en 

mer likformig och jämförbar redovisning.  Lagar och normer kring kommunal finansiell 

rapportering har förändrats för att uppnå en enhetlig redovisningsinformation. Redovisningen 

inom den kommunala sektorn har blivit allt mer reglerad. Införandet av en ny 

redovisningsmodell 1986 ledde till en successiv anpassning till näringslivets redovisning. 

Denna utveckling har bland annat motiverats med att öka rapporternas begriplighet. 

Lagstiftarna ansåg att flera användare skulle kunna få möjlighet att ta del av och förstå den 

kommunala finansiella redovisningen om den utformades i likhet med ekonomiska rapporter 

från den privata sektorn. (Pauli, 1999) 

 

I både de privata och offentliga verksamheterna används en redovisningsmodell som baseras 

på bokföringsmässiga grunder, trots att förutsättningarna för dessa verksamheter skiljer sig åt 

(Falkman & Orrbeck, 2001). Inom den offentliga sektorn, till skillnad från den privata, finns 

inget klart vinstsyfte med verksamheten. Värdeökningar som sker inom en kommunal 

verksamhet kan inte mätas i monetära termer. Målet med deras verksamhet är att 

prestationens värde i form av service till invånarna skall vara högre än värdet av de insatta 

resurserna. (Knutsson et al, 2006)  

 

Kommuner får in resurser från avgifter, skatter och bidrag och använder dessa för att utföra 

den service som skall tillgodose medborgarnas behov (Ibid.). Detta innebär att det ställs högre 

krav på offentlighet och begriplighet för redovisning inom den offentliga sektorn. 

Avsaknaden av konkurrensmässiga förhållanden innebär att det inte finns några begränsningar 

för öppenhet inom dessa verksamheter. (Falkman och Orrbeck, 2001)  



  

2 
 

1.2 Problemområde 

I USA har det genomförts flera studier där medborgarnas informationsbehov har undersökts. 

Dessa studier framhäver medborgarnas starka ställning bland intressenter för den kommunala 

finansiella rapporteringen. De flesta forskningsrapporterna påpekar vikten av kommunala 

externa rapporter för de intressenter som inte har någon inblick i organisationen. Dessa 

intressenter har inte tillgång till intern information och måste därför kunna förlita sig på de 

offentliga rapporterna. Medborgarnas rätt att känna till deras kommuns aktuella finansiella 

ställning påpekas i de flesta studierna. En rad amerikanska forskare har genomfört 

undersökningar med syftet att bedöma medborgarnas användning av kommunala och statliga 

finansiella rapporter. I de flesta av dessa studier har det konstaterats att intresset för 

kommunala finansiella rapporter från invånarnas sida är svagt.  

 

Hall (2001) förklarar den låga användbarheten av offentliga sektorns finansiella rapporter med 

att rapporterna är för komplexa, vilket leder till att medborgarna har svårt att begripa 

informationen. Medborgarna har ingen insyn i den kommunala verksamheten, samtidigt kan 

de ses som finansiärer av denna verksamhet då de betalar skatt och dessa monetära medel 

används av kommunen för verksamhetsdriften. Kommuninvånarna har rätt att kräva ansvar 

från beslutsfattare för användning av kommunala medel. Politikernas ansvarsskyldighet 

hänger ihop med beslutsfattande om resursanvändning eftersom den kommunala 

verksamheten finansieras av folket och har som mål att tillgodose invånarnas behov.  

 

I Sverige kunde Brorström et al (2007) konstatera att kommunala finansiella rapporter blir allt 

mer utförliga och omfattande. Förr i tiden bestod årsredovisningarna av ett utdrag från 

kommunens bokslut i form av datalistor där det inte fanns någon text. Dagens 

årsredovisningar beskriver verksamhetens ekonomi och utveckling på ett mycket detaljerat 

och överskådligt sätt med ingående analyser och kommentarer. (Brorström och Orrbeck, 

2001)  

 

Även tillgängligheten av de finansiella rapporterna har ökat i och med Internets tillkomst, då 

de flesta kommuners årsredovisningar finns åtkomliga på deras hemsidor. Eftersom de 

offentliga organisationerna förvaltar gemensamma medel som huvudsakligen betalas av 

kommuninvånarna i form av skatter och avgifter, kan medborgarna antas vara en av de 

primära intressenterna av den kommunala finansiella rapporteringen. Trots detta finns det 

alltför få svenska studier som undersöker invånarnas användning av kommunens ekonomiska 

rapporter. Majoriteten av de svenska forskarna framhäver vikten av finansiell rapportering för 

politiker och tjänstemän, det vill säga för beslutsfattarna. Vi anser att det finns en brist på 

kunskap om medborgarnas användning av kommunala finansiella rapporter.  

 

Med hänsyn till tidigare resonemang är det intressant att ta reda på vilka som är de primära 

användarna av kommunala årsredovisningar enligt framställarnas mening, för att kartlägga 

vilkas informationsbehov de beaktar vid framtagandet av rapporterna, samt undersöka deras 

uppfattning om medborgarnas möjlighet till ansvarsutkrävande. Årsredovisningarna blir allt 

mer omfattande och allt mer utförliga, den övergripande kvaliteten på kommunala finansiella 

rapporter ökar. Dessa rapporter innehåller inte bara ekonomisk och finansiell fakta utan även 
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mängder av information som beskriver kommunens organisation och verksamhet. Det kan 

tänkas att rapporterna borde fylla en informativ funktion för intressenter som står utanför 

kommunens verksamhet och som inte har tillgång till den kommunala interna informationen. 

Kommuninvånarna kan ses som en sådan grupp.  

 

I en kommun bör medborgarna kunna skaffa sig en uppfattning om kommunens verksamhet 

och dess finansiella ställning med hjälp av de kommunala rapporterna som kommuniceras ut 

till användarna. Med denna information som grund kan dessa kräva ansvar från 

förtroendevalda som i en kommun representeras av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 

är valda av medborgare, vilket innebär att de är invånarnas representanter, och bär även ett 

ansvar inför sina väljare för kommunens ekonomiska ställning och verksamhet. Inom ramen 

för deras arbete står medborgarperspektiv i fokus och därför kan de anses ha en egen 

uppfattning om medborgarnas möjligheter att få den finansiella rapporteringen tillgänglig 

samt om medborgarnas angelägenhet att utkräva ansvar. 

1.3 Problemformulering 

Ovanstående diskussion ledde oss till följande frågor: 

 

 Vilka användare har framställarna i fokus vid utformningen av årsredovisningen? 

 Hur används, enligt framställarna och fullmäktige, kommunens årsredovisning för 

ansvarsutkrävande från medborgarnas sida? 

 Hur används kommunal redovisning som kommunikationsverktyg mellan fullmäktige 

och medborgarna? 

1.4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka användare framställarna har i åtanke vid 

framtagning av de kommunala finansiella rapporterna. Vi vill även analysera vad 

framställarna och fullmäktige har för uppfattningar om medborgarnas användning av 

årsredovisningen för ansvarsutkrävande. Syftet är även att beskriva och förstå hur den 

kommunala redovisningen används som kommunikationsverktyg mellan fullmäktige och 

medborgarna.  

1.5 Avgränsning  

Som det tidigare nämnts finns det allt för få svenska studier där medborgarnas användning av 

kommunal redovisningsinformation samt deras ansvarsutkrävande från förtroendevalda 

undersökts. Eftersom ämnet är så outforskat finns det ett behov av att först och främst ta reda 

på hur situationen ser ut i dag. Därför har vår studie en beskrivande karaktär där vi belyser hur 

den kommunala redovisningen används av medborgarna. I denna uppsats valde vi, med tanke 

på syftet med arbetet, att ingående undersöka en kommun eftersom vi ville få en omfattande 

beskrivning av problemet. Tanken var inte att jämföra olika kommuner med varandra utan att 

ta reda på hur situationen ser ut i en mellanstor kommun i Sverige. Vi vill förtydliga att 

resultatet av denna undersökning endast gäller Örebro kommun, där studien har genomförts, 

dock kan det antas att det finns samma mönster i andra liknande kommuner.  

 



  

4 
 

2 Redovisning av den kommunala verksamheten 

I detta kapitel definieras en kommun och dess verksamhet beskrivs utifrån demokratiska 

grunder. Vidare presenteras en sammanfattning av de viktigaste förändringarna inom 

kommunal redovisning samt en förklaring till dessa. Kapitlet avslutas med en modell som 

beskriver hur ansvarsutkrävande sker mellan olika led inom kommunen. Tanken med denna 

information är att öka läsarens förståelse för innehållet i arbete samt hjälpa läsaren att skaffa 

sig en uppfattning om uppsatsens problemområde.  

 

2.1 Kommunen och dess organisation  
Ordet kommun kommer från det latinska ordet ”communis” och betyder ”gemensam”, 

”allmän” eller ”offentlig”. En kommun är ” territoriellt avgränsat område och administrativ 

enhet för lokal självstyrelse”. (www.ne.se) 

Bohlin (2007) definierar en kommun som ”… ett slags sammanslutning av dem som utgör 

kommunens medlemmar” (2007:19). Vidare anger författaren att kommun är en juridisk 

person med alla tillhörande rättigheter och skyldigheter samtidigt som han påpekar att det 

finns väsentliga skillnader mellan kommuner som juridiska personer och juridiska personer i 

privaträttens mening. Författaren framhäver dessa skillnader på följande sätt. För det första 

anger han att sammanslutningen av medlemmar inte är frivillig utan kommuner skall finnas 

enligt lag samt att upplösningen eller skapande av ytterligare en kommun endast kan ske 

genom regeringens beslut.  Dessutom uppger Bohlin att medlemskapet i en kommun är 

tvingande, det vill säga att det inte är beroende av medlemmars fria vilja. Vidare sägs det att 

kommunen är ett geografiskt avgränsat område, där anknytningen till området är mycket 

viktigt för medlemskap, rösträtt och valbarhet, även kommunernas verksamhet grundar sig på 

en territoriell indelning. Författaren påpekar vidare vikten av beskattningsrätt, det vill säga 

kommunernas rätt att ”för skötsel av sina uppgifter uttaga skatt” (2007:20). Den sista 

skillnaden mellan offentligrättslig juridisk person, som kommunen är, och privaträttsliga 

juridiska personer är att kommunerna är utsatta för en viss statlig kontroll och tillsyn. Trots 

denna föreskrift om kontroll från staten skall kommunerna ha en, inom vissa gränser, fri 

bestämmelserätt och självständighet, denna princip kallas ”den kommunala självstyrelsen”. 

Regeringsformen, som ingår i den svenska grundlagen, inleds med följande mening ”all 

offentlig makt i Sverige utgår från folket” (www.riksdagen.se) .  Regeringens 

ansvarsskyldighet är baserad på den underliggande principen att den slutliga beslutsmaken 

ligger hos folket. I en demokrati medför beslutsfattande om användning av offentliga medel 

ett ansvar inför folket. Regeringens redovisningsskyldighet inför medborgarna är en grundsten 

inom demokratin. Politiker och tjänstemän på olika nivåer i samhället måste kunna anpassa 

sina beslut till de behov som medborgarna har. (Hall, 2001)     

Den kommunala verksamheten vilar på demokratiska grunder. Medborgarna väljer 

ledamöterna till kommunens fullmäktige och från och med detta får de sistnämnda ett politiskt 

ansvar för kommunens verksamhet (Lundqvist & Pierre, 1995). Enligt KL 3 kap. 1§ skall 

kommunfullmäktige ha en beslutande roll och finnas i varje kommun. Fullmäktige beslutar i 

http://www.ne.se/
http://www.riksdagen.se/
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grundläggande ärenden som är betydelsefulla för kommunens verksamhet. Dessa skall bland 

annat ta fram verksamhetens mål och riktlinjer, besluta om skatt, budget och om övriga 

ekonomiska frågor samt besluta om nämndernas organisation och verksamhetsformer. Även 

val av revisorer och beslut om ekonomiska förmåner för förtroendevalda samt beslut om 

årsredovisning och ansvarsfrihet åligger fullmäktige. Utöver detta beslutar fullmäktige i 

frågor rörande folkomröstning i kommuner. (Lindquist & Losman, 2010)   

Hanberger et al (2004) anger att medborgarna utkräver ansvar vid val av de politiskt 

ansvariga. Inom ramen för den kommunala självstyrelsen gör medborgarna sin röst hörd 

genom att välja fullmäktige. Fullmäktige i sin tur utkräver ansvar av styrelser, nämnder och 

enstaka politiker. Författarna påpekar att medborgarna och revisorer bara kan utkräva ansvar 

av de som är politiskt ansvariga. Majoriteten av medborgarna anser att det är tjänstemän och 

andra professionella grupper inom kommun som bär ansvaret för de beslut som fattas, men 

det är enbart politiker och politiska organ som har ett sådant ansvar.   

 

Kommunfullmäktige är den viktigaste institutionen inom ramen för den kommunala 

demokratin.  Detta eftersom alla de viktiga besluten fattas av förtroendevalda och för att dessa 

folkvalda politiker har fått i uppdrag att föra den politiken som de har erhållit förtroende att 

föra. Tanken med den kommunala demokratin är att majoritetens vilja skall träda fram. (Ibid.)  

I KL 3kap. 2§ anges att ”Kommunfullmäktige skall tillsätta en kommunstyrelse…”, som är en 

obligatorisk nämnd i den kommunala organisationen. I styrelsens uppgift ingår bland annat att 

leda och anpassa förvaltningen av kommunens angelägenheter (Lindquist & Losman, 2010). 

Om fullmäktiges huvudsakliga uppgift är att göra övergripande bedömningar om 

verksamheten och fatta långsiktiga beslut, är kommunstyrelsens uppgift att ansvara för 

genomförande av dessa mål och beslut (Lundqvist & Pierre, 1995).   

Styrelsen kan ses som kommunens ledande förvaltningsorgan, vars övergripande uppgifter är 

att leda och samordna kommunens förvaltning. Denna ledande funktion innebär att styrelsen 

bör ha bra kännedom om de olika kommunala verksamhetsgrenarna. Det bör nämnas att 

styrelsen inte har några direkta maktmedel, eftersom deras uppgift kan definieras som att ha 

tillsyn och övervaka de andra nämnderna. I och med detta får inte styrelsen ingripa direkt i 

nämndernas verksamhet utan de får påkalla ett ingripande av fullmäktige, om de anser det 

vara nödvändigt. Styrelsen kan ses som en förmedlare mellan nämnderna och fullmäktige då 

den skall bearbeta eller yttra sig i ärenden som vidare avgörs av fullmäktige. (Bohlin, 2007) 

Utöver styrelsen finns även andra nämnder inom kommun som utgörs av ett antal politiskt 

tillsatta organ som behandlar kommunens förvaltnings- och verksamhetsärenden. Både 

styrelsen och de övriga nämnderna har till uppgift att verkställa fullmäktiges beslut. Dock har 

nämnderna rätt att fatta egna beslut i frågor som rör förvaltningen samt frågor som blev 

delegerade till de olika nämnderna av fullmäktige. Vilka nämnder som skall finnas inom en 

kommun avgörs av fullmäktige, det vill säga att kommunerna har friheten att utifrån egna 

lokala behov bestämma vilka nämnder som skall finnas i kommunen. Fullmäktige skall 
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tillsätta de nämnder som behövs för att kunna bedriva effektiv verksamhet och förvaltning i 

enighet med kommunens uppgifter. (Ibid.) 

Förutom styrelsen finns det en nämnd till som är obligatorisk i varje kommun. Enligt ValL 3 

kap. 3§ skall det i varje kommun finnas en valnämnd. I valnämnders ansvar ingår det att 

organisera och genomföra allmänna val samt att kontrollera att val kan utföras på ett 

demokratiskt riktigt sätt (Örebro ÅR, 2009). 

Ett annat krav som regleras i KL 9 kap. 1§ är att fullmäktige skall utse revisorer som skall 

granska kommunens verksamhet. Den kommunala revisionen fyller en viktig funktion då 

deras uppgift är att utföra kontroll av och underlätta insyn i hur de kommunala resurserna har 

använts (Lindquist & Losman, 2010). 

För att tydligare illustrera hur det kan se ut i en kommun visas nedan en schematisk bild över 

dess organisation där de olika politiska ledningsgrupperna identifieras:  

 

  

 

 

 

 

Figur 1: Ett exempel på kommunens organisation. Källa: Örebro kommuns årsredovisning (2009), egen 

bearbetning. Sida 9. 

2.2 Utveckling och särdrag av kommunal redovisning 
Utvecklingen inom den kommunala redovisningen berodde på den kommunala sektorns 

tillväxt och finansiella situation. År 1862 framtogs de första kommunalförordningarna, vilka 

ledde till att kraven på upprättande av budget infördes. Kommunnämnden fick i uppgift att 

upprätta inkomst- och utgiftsförslag för ett år framåt med ett mål att balansera utgifter och 

inkomster. Dock fanns det inga uttalade krav på utformningen eller innehållet i de upprättade 

boksluten. Fyra år senare blev dessa förordningar till lag, men det ansågs att denna 

lagstiftning inte var tillräckligt omfattande när det gällde kraven på kommunernas 

ekonomiska förvaltning. Nästa förändring inom den kommunala lagstiftningen inträffade först 

år 1930, då en ny kommunallag infördes. Samtidigt inrättades flera betydelsefulla institutioner 

vars uppgift var att utveckla den kommunala budgeten och redovisningen genom införande av 

gällande och användbara begrepp och normer för finansiell rapportering. (Brorstöm et al, 

2008)    

 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse 

Valnämnd Kommunalrevision 

Nämnd 1 Nämnd 2 Nämnd 3 
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År 1953 skedde en viktig förändring inom den kommunala lagstiftningen, då det så kallade 

förmögenhetsskyddet infördes. Huvudtanken med denna förändring var att uppmuntra 

kommuner till att förvalta sina förmögenheter på ett sådant sätt att de inte minskar. För att 

kunna utläsa kommunernas förmögenheter inrättades en ny modell för kommunal 

redovisning, benämnd KRK-56, vilken fick ett stort genomslag och tillämpades i mycket 

omfattande utsträckning. (Ibid.) 

 

Först år 1983 väcktes frågan om en enklare och mer enhetlig kommunal redovisning, vilket 

resulterade i att en ny modell infördes år 1986, vilken baserades på resultat- och 

balansräkning samt finansieringsanalys. Trots senare förändringar i lagen, gäller denna modell 

även idag och anses vara lämplig för redogörelse av en kommuns ekonomiska ställning. 

(Ibid.) Falkman och Orrbeck (2001) påpekar att införandet av den nya modellen var 

motiverad med att öka begripligheten av de kommunala finansiella rapporterna. Den nya 

modellen för kommunal redovisning utformades utifrån samma redovisningsprinciper som 

modellen för finansiell rapportering inom den privata sektorn. Den gamla modellen, KRK-56, 

ansågs vara komplicerad och obegriplig för många användare, därför bedömdes det vara 

relevant att införa en modell som blev lättare att förstå för användarna med allmänna 

ekonomiska kunskaper.  

 

I början på 1990- talet genomfördes nästa stora förändringar i kommunallagen, 

förmögenhetsskyddet ersattes med kraven på god ekonomisk hushållning och även krav på 

god redovisningssed infördes. Vad en god ekonomisk hushållning är framgår inte av lagen, 

lagstiftarna ansåg att ansvariga inom den kommunala sektorn självständigt kan besluta om hur 

disponeringen av förmögenheter skall göras för att bevara och förstärka den goda ekonomin i 

kommunen. (Brorstöm et al, 2008) Falkman och Orrbeck (2001) diskuterar problemet som 

uppstår vid identifiering av ”god ekonomisk hushållning”. Författarna anser att kravet kan 

vara svårt att tolka, då det inte finns några klara avkastningskrav inom kommunen. Denna 

problematik tar sin utgångspunkt i de kommunala särdragen, då det saknas en traditionell 

ägare till de kommunala tillgångarna. Enligt författarna kan kommuninvånarna ses som ett 

alternativ till den traditionella ägaren som kräver avkastning. 

 

Under åren genomfördes en rad olika reformer inom den kommunala redovisningen, i strävan 

att harmonisera redovisningsformerna mellan den privata och offentliga sektorn. Den 

redovisningspraxis som idag gäller för kommunal redovisning är anpassad efter de regler och 

lagar som gäller för redovisningen inom den privata sektorn. Redovisningsmodeller som 

används i den svenska offentliga sektorn baseras, i likhet med privata sektorns redovisning, på 

bokföringsmässiga grunder. En del principer och bestämmelser från årsredovisningslagen har 

implementerats i kommunalredovisningslagen. (Brorstöm et al, 2008) Samtidigt finns det 

stora skillnader i förutsättningarna mellan privata företag och offentliga verksamheter. Privata 

företag strävar efter en värdeökning i form av monetära vinster, medan man i den offentliga 

sektorn lägger fokus på hur väl utförda prestationer överrensstämmer med insatta resurser. 

(Knutsson et al, 2006)  
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Författaren demonstrerar resursomvandlingsmodell i en kommun på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figur 2: En kommunal resursomvandlingsmodell. Källa: Knutsson et al (2006), God kommunal hushållning 

måste man arbeta för. Sida 10. 

Figuren ovan används av Knutsson et al (2006) för att illustrera hur resursomvandlingen sker i 

en kommunal verksamhet. Den kommunala verksamheten finansieras via skatter och avgifter 

och dessa skall omvandlas till prestationer i form av tjänster och produkter, vilka skall 

tillgodose medborgarnas behov. Skillnaden mellan insatta resurser, som består av 

skatteintäkter, bidrag och avgifter, och utförda prestationer i form av service till medborgare, 

innebär en värdeökning som sker under resursomvandlingen. Detta synsätt skiljer sig radikalt 

från värdeökningar i företag som är verksamma på den fria marknaden. Värdeökningen för de 

sistnämnda kan mätas i monetära termer, medan för den offentliga sektorn innebär en lyckad 

resursomvandling att prestationens värde är högre eller i alla fall lika med värdet av insatta 

resurser. Resursomvandlingen skall ske med hänsyn till medborgarnas önskemål vid 

bestämmande om vilka prestationer som skall erbjudas och hur mycket av resurserna som får 

förbrukas för att utföra dessa prestationer. 
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2.3 Ansvarsutkrävande mellan olika led inom den kommunala 

verksamheten 
Modellen som presenteras nedan har som syfte att tydliggöra för läsaren hur 

ansvarsutkrävande sker mellan olika led. I modellen består politiker av kommunfullmäktige 

och kommunstyrelse. De andra nämnderna, utöver kommunstyrelsen, som finns inom 

kommun tas inte upp i modellen eftersom ansvarsutkrävande mellan dessa ligger utanför 

ramarna för denna undersökning. Det kan sägas att kommunfullmäktige representerar 

medborgarna och kommunstyrelsen representerar tjänstemän eftersom dessa är ansvariga för 

nämndernas verksamhet.  

Medborgare har rätt att kräva ansvar från förtroendevalda politiker för förvaltning av de 

kommunala resurserna. Ansvarsutkrävande från medborgarnas sida är inte möjligt om de inte 

får den nödvändiga informationen som ligger till grund för utvärdering av den kommunala 

verksamheten. Denna typ av information kan kommuniceras med hjälp av till exempel 

årsredovisningen eller andra offentliga rapporter. Inom ramen för detta arbete skall 

kommunikationen mellan kommunfullmäktige och medborgare undersökas samt 

medborgarnas ansvarsutkrävande från förtroendevalda politiker kartläggas. Detta innebär att 

vi befinner oss i den övre delen av nedanstående figur. 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Muntlig källa: Tobias Johansson (28/10-2010), egen bearbetning. 

 

 

     

Medborgare 

Tjänstemän 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

 

Politiker 

Kommunikation 

Ansvarsutkrävande 



  

10 
 

3 Kommunal redovisning som underlag för ansvarsutkrävande 

Detta avsnitt inleds med en kortfattad beskrivning om vad som hittills har gjorts inom 

forskning om användare av kommunal redovisning. Vidare anges en allmän beskrivning av 

syftet med finansiell rapportering som följs av en diskussion om den offentliga 

redovisningens olika roller. Denna information är till för att ge läsaren en ökad kännedom om 

allmänna teoritraditioner som behandlar syftet med finansiell rapportering och även för att 

bidra med utökad kunskap om den offentliga sektorns redovisning och dess roller. 

Avslutningsvis beskrivs och förklaras begreppet ansvarsutkrävande och även 

förutsättningarna för att möjliggöra utkrävande av ansvar presenteras.  

3.1 Användare av kommunal redovisning i tidigare forskning 
Flera amerikanska forskare anser att kommuninvånarna skall betraktas som primära 

intressenterna av kommunal redovisning. Till exempel Zehms (1991) beskriver en 

sammanfattning av Jones (1985) studie där den sistnämnde undersökte användarnas behov av 

statliga finansiella rapporter. Studiens syfte var att identifiera vilka grupper av användare som 

kan anses vara dominerande. Författaren tar fasta på att externa finansiella rapporter bör 

utformas med hänsyn till behoven hos användarna som har begränsad tillgång till den interna 

informationen om kommunens finansiella ställning. De användargrupperna som blev 

identifierade var medborgare, lagstiftarna och tjänstemän samt investerare och borgenärer.  

 

En annan amerikansk studie som genomfördes av Carlson (1986) hade som syfte att 

undersöka och bedöma medborgarnas användning av finansiella rapporter. Även han använde 

sig av Jones (1985) definition av tre användargrupper och påpekade att dessa primära 

användare inte har möjlighet att erhålla den specifika interna informationen om kommunens 

ekonomiska ställning, utan måste förlita sig på den informationen som finns i de externa 

finansiella rapporterna. I denna studie konstaterades att kommunala finansiella rapporter inte 

är allmänt användbara för medborgarna och att de inte besvarar frågor om kommunens 

finansiella ställning som medborgarna har. Resultatet av studien visade att de publicerade 

årliga finansiella rapporterna generellt inte användes av medborgarna.  

 

Även en del svensk forskning lyfter fram intressentperspektivet inom den kommunala 

redovisningen. Tagesson (2007) diskuterar i sin promemoria frågor om intressentgrupper och 

dess preferenser. Han hänvisar till GASB:s
1
 ståndpunkt, där väljarnas och skattebetalarnas rätt 

att känna till kommunens ekonomiska ställning betonas. Författaren lutar sig mot Chans 

(2003) forskning där medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar poängteras. Chan (2003) 

framhäver vikten av tjänstemännens ansvar för förvaltning av kommunens resurser gentemot 

medborgarna. Hans slutsatser är att om allmänheten inte har tid eller möjlighet att granska 

räkenskaperna, måste ansvariga göra allt för att förenkla för medborgarna att få en bild av den 

offentliga sektorns ekonomi genom att förbereda välbegripliga och heltäckande finansiella 

rapporter. Däremot Hanberger et al (2004) påpekar att ansvaret för resursförvaltningen enbart 

                                                           
1
 En oberoende organisation som fastställer och utvecklar normer för finansiell redovisning och rapportering för 

tillämpning inom den offentliga sektorn i USA. (www.gasb.org (1)) 

http://www.gasb.org/
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kan krävas från politiker. Författarnas argument för ett sådant tydligt ansvarsutkrävande är att 

ansvaret inför medborgarna bara kan bäras av de som är företroendevalda av medborgarna.          

 

Brorström och Orrbeck (2001) har genomfört en studie där författarna försökte belysa 

sambandet mellan årsredovisningens innehåll och beslutfattarnas intresse för ekonomisk 

information. Trots att studien var riktad mot att undersöka beslutfattarnas ställning till den 

kommunala finansiella rapporteringen har författarna kunnat definiera vilka andra intressenter 

som finns för kommunal rapportering. Utöver kommunfullmäktige var det kommuninvånarna 

och långivare som ansågs vara viktiga användare av kommunens årsredovisning. Studien 

visade att enligt ekonomichefernas uppfattning anses kommuninvånarna vara viktiga 

användare av kommunal årsredovisning. 

 

Några år senare genomförde Brorström och Nöjd (2005) en studie med syfte att studera 

användarna av kommunala årsredovisningar, i denna studie låg fokus på förtroendevalda som 

mottagare av kommunala finansiella rapporter. I sina slutsatser kunde författarna konstatera 

att årsredovisningarna kan ses som ett viktigt dokument av god kvalitet men trots detta är 

efterfrågan på rapporterna ganska låg. Författarna kom fram till att kommuninvånarna inte 

alltid betraktas som en betydelsefull användargrupp. Enligt författarna kan detta vara 

förvånande med tanke på kommunernas ambitioner och ansträngningar att utforma 

dokumentet på ett begripligt sätt samt göra det så tillgängligt som möjligt. Men eftersom inte 

syftet med studien var att undersöka invånarna har inte denna problematik utvecklats på ett 

mer omfattande sätt.     

3.2 Redovisningens olika roller 

Det finns många olika teoritraditioner som används för att studera externredovisning. Men 

oavsett skillnaden mellan olika skolor finns det en gemensam utgångspunkt vilken är att 

redovisningen skall vara informativ. (Artsberg 1992) AAA
2
 (1966) fastslår att redovisning är 

en process av identifiering, mätning och kommunicering av ekonomisk information som kan 

ligga till grund för bedömningar och beslut av informationsanvändare. Sterling (1967) ser 

redovisningen som en modell för mät- och kommunikationssystem där redovisaren sänder 

redovisningsinformationen till mottagaren och den sistnämnda använder informationen för 

framtida beslut.   

 

I Sterlings (1967) redovisningsmodell påpekas vikten av informationen för endast framtida 

beslut, däremot Artsberg (1992) framhäver att det finns två olika sätt att se på redovisningens 

funktion. Den ena framhäver betydelsen av redovisningsinformationen för förtydligande av 

utvärderingsbeslut och den andra är mer framtidsorienterad och anser att syftet med 

redovisningen är att underlätta framtida ekonomiska beslut.  

 

En liknande syn på syftet med de finansiella rapporterna går att urskilja från FASB: s
3
 

diskussion om rapporternas användbarhet. I FASB:s (2008) förslag om konceptuellt ramverk 

                                                           
2
 En frivillig organisation i USA som främjar utbildning, forskning och praktik inom redovisning.  

3
 En oberoende privat organisation vars uppgift är att etablera och förbättra standarder för finansiell redovisning 

och rapportering i icke statliga enheter. (www.fasb.org)  
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för finansiell rapportering sägs det att användbarheten kan ha ett framtidsinriktat fokus då 

investerare är intresserade av framtida kassaflöden, innan de fattar sina investeringsbeslut. 

Vidare anges att utvärdering är ett annat viktigt syfte med finansiell rapportering. Finansiella 

rapporter skall tillhandahålla information som är användbar vid bedömning av förvaltning av 

medel.  

 

Även Smith (2006) pratar om redovisningens dubbla roller. Han väcker frågan om hur 

verkligheten kan avbildas med hjälp av redovisningen. Författaren anger att redovisningen 

handlar om en balans mellan framtidsbedömning och utvärdering. Han påpekar att 

framställaren av redovisningsrapporterna skall beakta såväl de tidigare händelserna som den 

framtida osäkerheten.  

 

Enligt Bohlin (1987) är syftet med redovisning att tillhandahålla information om enhetens 

ekonomiska utveckling. För att kunna beskriva rapporternas innehåll och utformning betraktar 

författaren redovisningen som en kommunikationsprocess vilken har som syfte att sprida 

redovisningsinformation. Framställaren av årsredovisningen sänder information till dess 

mottagare. Författaren påpekar att kommunikationen mellan framställaren och mottagaren 

endast uppstår då mottagaren använder sig av den givna informationen.  

 

3.3 Syfte och mål med finansiell rapportering i offentliga organisationer 

Enligt Brorström et al (2008) skall den kommunala årsredovisningen ligga till grund för 

ansvarsprövningen i fullmäktige. Författarna anger att kommunala finansiella rapporter syftar 

till att tillhandahålla medborgarna relevant information om kommunens verksamhet för att ge 

invånarna möjlighet att utvärdera verksamhetens ställning och bedöma ansvarsmöjligheter. 

Vidare anser författarna att medborgarperspektivet på årsredovisningen bör framhävas som 

minst lika viktigt som fullmäktigeperspektivet. 

 

Eftersom syftet med den kommunala externredovisningen är att ge kommuninvånarna och 

andra intressenter en relevant bild av verksamheten och dess ekonomiska ställning (Brorström 

et al, 2008), blir kraven på offentlighet och god insyn i ekonomin högre för den kommunala 

sektorn än för de flesta andra samhällsorganisationer. Den kommunala verksamheten 

finansieras huvudsakligen via statsbidrag och kommunalskatt, som betalas av kommunens 

medborgare. Redovisningen inom den kommunala sektorn bör återspegla verksamheten och 

dess ekonomiska ställning på ett begripligt och tillgängligt sätt. Eftersom kommunernas 

verksamhet riktar sig till kommuninvånarna är det betydelsefullt att medborgarna och 

användarna av den kommunala verksamheten har möjlighet att utvärdera hur resurserna 

fördelas och används (Falkman & Orrbeck, 2001).  

 

Zehms (1991) konstaterar att medborgarna vill kunna utvärdera verksamhetens effektivitet 

samt ta reda på hur väl kommunen uppnår sina mål med de resurser de har att tillgå. 

Dessutom vill medborgarna ha möjlighet att bedöma verksamhetens ekonomiska och 

finansiella ställning samt jämföra det aktuella resultatet med resultat från tidigare år. Slutligen 

anses det vara viktigt för medborgarna att kontrollera efterlevnaden av budgeten och kunna få 

information om vilka åtgärder och aktiviteter som planeras att genomföras inom deras 
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kommun. 

 

Enligt Granof (2004) finns det fyra huvudsakliga syften med extern finansiell rapportering i 

offentliga organisationer. Författaren konstaterar att användarna skall kunna: 

 

- bedöma finansiell ställning. Användarna skall kunna analysera tidigare resultat och 

den korrekta finansiella ställningen i syftet att utvärdera organisationens möjligheter 

att uppfylla sina skyldigheter och fortsätta tillhandahålla förväntad service. Med hjälp 

av finansiella rapporter kan användarna få en inblick i den framtida finansiella 

utvecklingen i organisationen samt få en möjlighet att förutse behovet av möjliga 

förändringar i sektorns resursfördelning och intäktskällor. 

 

- jämföra det aktuella resultatet med budget. Eftersom budgeten är mycket betydelsefull 

i denna typ av organisationer, vill användarna kunna försäkra sig om att den följs av 

organisationerna. Avsevärda avvikelser från budgeten kan innebära antingen dålig 

förvaltning eller att det har inträffat vissa oförutsedda händelser som kräver en 

förklaring. 

 

- skaffa sig en uppfattning om hur väl de relevanta lagar, regler och restriktioner följs 

vid användning av verksamhetens resurser. I detta fall används rapporterna för att 

försäkra användarna att organisationen har följt rättsliga och avtalsmässiga krav vid 

förvaltning av verksamhetens resurser. Avvikelser kan både leda till allvarliga 

finansiella problem i nuläget och även äventyra organisationens framtida ekonomi. 

 

- utvärdera effektiviteten och ändamålsenigheten. Användarna vill veta om 

organisationen har lyckats uppnå sina mål och i så fall hur effektivt dessa mål 

uppnåtts, samt se hur väl dessa mål överensstämmer med organisationens verksamhet. 

Det vill säga användarna vill kunna jämföra verksamhetens prestationer (output) med 

dess kostnader (input av resurser).  

 

Som tidigare nämnts finns det klara skillnader mellan mål för vinstdrivande och offentliga 

verksamheter, därför finns det även skillnader i mål för dessa verksamheters redovisning. 

GASB (www.gasb.org) påpekar i sina uttalanden att från medborgarnas sida finns det ett krav 

på makthavarna att förstärka de offentliga finanserna och redogöra för vilka ändamål dessa 

har använts. Uttalanden bygger på att medborgarna har ”right to know” och rätt att få öppet 

förklarande fakta som kan leda till offentliga debatter mellan medborgarna och deras 

förtroendevalda. Enligt GASB ska finansiell rapportering: 

 

- tillhandahålla information som möjliggör en bedömning om matchning av nuvarande 

års intäkter med nuvarande års service, dessa skall visa om nuvarande generationens 

kostnader har flyttats till framtida generationer;   

 

- visa att resurserna inneskaffades och förbrukades i enighet med den fastställda 

budgeten, och att andra finansiella rättsliga och avtalsrelaterade krav följdes;  

http://www.gasb.org/
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- erbjuda information som ska hjälpa användarna att utvärdera utförda prestationer och 

serviceinsatser i relation till dess kostnader, informationen skall användas som stöd för 

bedömning av beslutsfattarnas effektivitet och även kan hjälpa användarna vid val och 

finansieringsbeslut.  

 

Granofs (2004) och GASB:s definitioner av syftet med finansiell rapportering inom den 

offentliga sektorn bekräftar det som tidigare angivits i denna uppsats, det vill säga att det finns 

två sätt att se på redovisningens syfte. Det första är framtidorienterat där det påpekas att 

användarna kan få en inblick i den framtida ekonomiska utvecklingen i verksamheten. GASB 

påpekar vikten av bedömning av generationens kostnader, vilket också har en klar 

framtidorientering. Det andra perspektivet som lyfts fram är att syftet med de kommunala 

rapporterna är att utvärdera verksamheten och dess ekonomiska ställning. Däremot ser syftet 

med årsredovisningen i den svenska lagen ut på ett mer ensidigt sätt.  I 3kap 1§ LKR anges 

syftet med årsredovisningen på följande sätt:  

 

”Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut” 

 

Utifrån detta citat kan slutsatsen dras att enligt den svenska lagstiftningen ses utvärderingen 

som det centrala syftet med offentliga finansiella rapporter.   

 

Även Brorström et al (2005) anser att den kommunala årsredovisningen fokuserar på förfluten 

tid snarare än framtid. Författarna anger att informationen i årsredovisningen återspeglar året 

som har gått i förhållanden till tidigare år samt ger möjlighet att utvärdera det faktiska utfallet 

i förhållande till hur det var tänkt. De påpekar också vikten av årsredovisningen som 

utgångspunkt för ansvarsutkrävande. Årsredovisningen har även ett lärande syfte då den ger 

ökade kunskaper som framtida beslut och handlingar kan baseras på.  

 

Eftersom ett av de viktigaste syftena med finansiell rapportering är att utvärdera 

förvaltarskapet blir det naturligt att införa begreppet ”accountability”.  GASB använder 

begreppet accountability som en utgångspunkt för finansiell rapportering inom den offentliga 

sektorn. Det engelska ordet accountability syftar på utkrävande av ansvar och kan översättas 

som ”ansvarighet” eller ”ansvarsutkrävande”.  

3.4 Ansvarsutkrävande 
Chan (2003) förklarar utökad omfattning av redovisning inom den offentliga sektorn med en 

ökad efterfråga på ansvarstagande i en demokratisk ekonomi. Ansvarighet bygger på en 

demokratisk samhällsstyrning där förvaltning står i centrum vilket innebär att det finns 

marknadstransaktioner med jämförbara värden. Redovisningen ger en möjlighet att övervaka 

villkoren för ekonomiska transaktioner och även andra sociala och politiska avtal. Staten 

bedriver marknadstransaktioner när de till exempel köper eller säljer tjänster, vilket leder till 

ansvarsskyldighet för dessa. Författaren påpekar särskilt vikten av offentligheten då han anser 
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att finansiell rapportering måste vara öppen för allmänheten samt vara heltäckande och 

begriplig.   

  

Reichel (2010) anser att ansvarsutkrävande inom den offentliga sektorn handlar om kontroll 

av hur hushållning med allmänna medel sker. Vidare påpekar han att redovisning om hur 

medlen hanteras skall vara tillförlitlig. Författaren drar en parallell mellan ansvarsutkrävande 

och demokrati då han anger att medborgarna skall kunna ha bra insyn i hur den offentliga 

makten utövas och kunna kontrollera och kräva ansvar från makthavarna. Författaren 

definierar ansvarsutkrävande på följande sätt: 

 

”En möjlighet att inom ramen för en offentligt grundad kontroll hålla ett organ som 

utövar offentlig makt ansvarigt för sitt agerande, eller underlåtenhet att agera, 

genom att avkräva organet någon form av redogörelse…” (Reichel, 2010:31) 

 

Inom den kommunala verksamheten kan de externa finansiella rapporterna ses som en 

redogörelse för förvaltning av de offentliga medlen. Författaren påpekar vidare vikten med 

offentlighet då han anger att utan insyn i utövningen av den offentliga makten kan inte 

kontroll eller utvärdering ske. (Reichel 2010) 

 

Ansvarighet hänger ihop med förvaltarskap, eftersom förvaltarna är ansvariga för användning 

av företagets resurser. Ijiri (1975) ser ansvarighet som underliggande mål med redovisning för 

att förklara nuvarande redovisningspraxis. Han anser att ansvarighet grundar sig på 

registrering och rapportering av olika aktiviteter inom en organisation. Författaren säger att 

ansvarsbegreppet kan utvidgas till att till exempel omfatta företagets ansvar för användning av 

kollektiva nyttigheter. Här kan parallellen dras till kommunala verksamheter som använder 

sig av offentliga medel, där politiker och tjänstemän skall ta ansvar för förvaltning av dessa 

medel. Vidare påpekar Ijiri att ansvarighet även ligger till grund för informationsflödet från 

organisationen till informationsmottagaren. Han anger att mottagarens ”right to know” kan 

prövas med hjälp av ansvarighet, det vill säga den som har rätt att kräva ansvar har även rätt 

att få tillgång till nödvändig information. Inom den privata sektorn, som präglas av 

konkurrensmässiga förhållanden, finns det alltid en problematik om hur mycket information 

som skall offentliggöras. Denna typ av avvägning om vem som har rätt att få tillgång till 

informationen finns inte inom den offentliga sektorns redovisning då den präglas av öppenhet 

och demokrati.  

 

Enligt Wolk et al (2004) har ordet ”ansvarighet” en bredare betydelse än förvaltarskap, då 

förvaltarskap till störst del handlar om att skydda företagets tillgångar. Författarna anger att 

ansvarighet och förutsebarhet är två separata mål med finansiella rapporter. Den första är 

förenad med utvärdering av företagets prestationer medan den andra tar sin utgångspunkt i 

information som kan användas för bedömning av framtida händelser. På grund av att det finns 

dessa två olika sätt att se på syftet med redovisningsinformation kan samma innehåll i en 

rapport uppfattas av användarna på helt skilda sätt, beroende på vilken ansatts de utgår ifrån. 

Författarna framhäver även att det kan finnas en konflik mellan ansvarighet och 
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förutsägbarhet vilket kan resultera i att det måste göras vissa avvägningar mellan rapporternas 

kvalitativa egenskaper vid utformande av de finansiella rapporterna.  

 

För att ha möjlighet att utkräva ansvar från förtroendevalda för förvaltningen av offentliga 

medel skall medborgarna kunna förstå den finansiella informationen som presenteras i de 

årliga rapporterna. GASB anger att informationen i offentliga finansiella rapporter skall vara 

uttryckt så enkelt som möjligt eftersom användarna av statliga redovisningsrapporter kan ha 

olika kunskapsnivåer om den statliga redovisningen. Vidare sägs det att eftersom rapporterna 

är offentliga skall dessa utformas på ett sådant sätt att de även kan förstås av användare som 

inte har detaljerad kunskap om redovisningsprinciper. Rapporterna skall inkludera 

förklaringar och tolkningar som kan hjälpa användarna att förstå innehållet. Dock påpekar 

GASB att finansiella rapporter inte skall utesluta en viss information endast för att den kan 

anses vara svår att förstå för vissa användare. Den offentliga sektorns redovisning används av 

allmänheten som befinner sig långt ifrån framställarna av redovisningsinformationen, därför 

bör de sistnämnda tänka på en effektiv kommunikation som underlättar begripligheten av 

offentlig redovisning. Om användarna inte begriper informationen i redovisningsrapporterna 

kan de inte utkräva ansvar. (Hall, 2001)    

3.5 Modell för kommunikation och ansvarsutkrävande 
Modellen presenteras här för att sammanfatta det teoretiska materialet som ligger till grund 

för analysen i detta arbete. Kommunikationsprocessen beskrivs stegvist, från framställning av 

rapporterna till medborgarnas uppfattning av rapporternas informationsinnehåll, vilken i sin 

tur kan användas som underlag för deras ansvarsutkrävande. 

                                  

                     

    Urval             Erfarenhet   

                     Ansvarsutkrävande       

 

 

 

             

                                                          Tolkning 

     Regler                    Regler                    

 

 

 

 

 

Figur 4: Modell av redovisningsprocessen. Källa: Bohlin (1987), Aktieägarna och årsredovisningen, egen 

bearbetning. Sida 17. 

 

I en kommun inträffar under året en rad olika ekonomiska händelser. Framställare av 

redovisningsrapporterna samlar in information om dessa händelser genom att göra ett urval 

som styrs av egna erfarenheter och regler samt där användarnas informationsbehov beaktas. 

Årsredovisningen produceras av kommunledningskontoret, där framställarna av 
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årsredovisningen är verksamma, för att vidare lämnas till kommunstyrelsen. I modellen valde 

vi att inte ta upp kommunstyrelsen då den inte påverkar själva redovisningsrapporten och har 

bara en beredande funktion inför kommunfullmäktige angående innehållet i årsredovisningen. 

Den färdiga rapporten lämnas vidare till kommunfullmäktige som är den centrala mottagaren 

av årsredovisningen. Kommunfullmäktige fattar beslut kring årsredovisningen och när den är 

godkänd sprids den vidare till andra användare.  

 

Årsredovisningen används av kommunfullmäktige för utvärdering av nämndernas 

verksamhet. Fullmäktige kräver ansvar från nämnderna via kommunstyrelsen som är ansvarig 

för nämndernas verksamhet. Men i modellen valde vi att inte ta upp ansvarsutkrävande mellan 

fullmäktige och kommunstyrelsen, eftersom syftet med vår uppsats bara är att undersöka 

medborgarnas användning av de kommunala finansiella rapporterna samt deras möjlighet till 

ansvarsutkrävande från förtroendevalda.  

 

Via rapporterna får medborgarna information som de tolkar för att kunna skaffa sig en 

uppfattning av ekonomiska händelser. Detta är en kommunikationskedja där den ekonomiska 

informationen om kommunen förmedlas från framställarna via kommunfullmäktige till 

medborgarna. Denna information bör ligga till grund för ansvarsutkrävande från 

medborgarnas sida.       
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4 Metod 

4.1 Val av ämne  

Vårt intresse för redovisning i icke-vinstdrivande organisationer väcktes långt innan vi 

började skriva detta arbete. Redan då vi skulle välja ämne till vår C-uppsats upptäckte vi att 

våra kunskaper inom området var begränsade. Vi kände att vi ville ta reda på mer om 

redovisningen inom dessa organisationer. Då valde vi att skriva om den ideella sektorns 

redovisning. Intresset för icke-vinstdrivande verksamheter stannade kvar och vid val av ämne 

till denna uppsats blev det naturligt för oss att fortsätta undersöka detta område. Men denna 

gång valde vi att titta på den offentliga sektorns redovisning. Deras verksamhet, i likhet med 

ideella organisationer, har inget klart vinstsyfte. Kommuner finansieras med skatter, avgifter 

samt bidrag och dess verksamhet syftar till att tillgodose medborgarnas behov av tjänster och 

service. I år har det allmänna valet genomförts där kommuninvånarna hade möjlighet att välja 

förtroendevalda politiker, som skulle få förtroendet att förvalta gemensamma kommunala 

medel under nästföljande fyra år. Även det har påverkat oss vid val av ämnet. Vi tyckte det 

skulle vara intressant att undersöka om det sker ett ansvarsutkrävande av förtroendevalda för 

förvaltningen av medlen som till stor del består av skattebetalarnas pengar och i så fall hur det 

sker.    

4.2 Tillvägagångssätt  

Arbetet med uppsatsen inleddes med att studera böcker, avhandlingar och artiklar som 

behandlar den offentliga sektorns redovisning. Denna litteraturgranskning var nödvändig för 

oss för att komma fram till vilka problem som skulle kunna vara intressanta att studera. Under 

arbetets gång upptäckte vi dock att våra kunskaper om den kommunala sektorns verksamhet 

och organisation var ganska begränsade. Vi fick då tips från vår handledare att ta kontakt med 

Tobias Johansson, biträdande lektor vid Handelshögskolan vid Örebro universitet, som har 

erfarenhet av forskning inom den offentliga sektorn. Han hjälpte oss med intressanta idéer och 

givande samtal samt gav oss tips och råd om vilka möjliga problem som kan tänkas finnas 

inom området. Vid ännu en genomgång av litteraturen som behandlar offentlig sektors 

redovisning upptäckte vi att det finns ganska begränsad information om medborgarnas 

ställning till den kommunala redovisningen. Vi insåg att det har genomförts många fler 

undersökningar i USA med medborgarperspektiv inom offentlig sektors redovisning än i 

Sverige där studierna huvudsakligen är inriktade mot beslutfattarnas ställning. Detta ledde oss 

vidare till problematiken med medborgarnas användning av kommunal rapportering samt 

deras möjlighet till ansvarsutkrävande. 

 

När vi hade bestämt att vi skulle inrikta oss mot problematiken med kommunikation och 

ansvarsutkrävande från medborgarnas sida ville vi i första hand ta reda på vilket fokus 

framställarna av årsredovisningarna har för att sedan även undersöka mottagarens ställning i 

denna fråga. Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer eftersom det skulle ge oss större 

flexibilitet då intervjuerna i dessa fall liknar ett vanligt samtal. För oss var det viktigt att 

undvika att styra respondenterna i allt för stor utsträckning för att få ett rikt och givande 

empiriskt material.  
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Enligt Holme & Solvang (1997) blir styrningen av undersökningspersonerna, under 

kvalitativa intervjuer, mindre och de intervjuade personerna uppmuntras att påverka samtalets 

gång. Utgångspunkten för dessa typer av intervjuer är att ta reda på och förstå hur ett visst 

samhällsfenomen fungerar. Under intervjuerna används inte några standardiserade 

frågeformulär för att undvika allt för omfattande styrning av respondenterna. Detta då målet 

med intervjuerna är att undersökningspersonernas egna uppfattningar och synpunkter skall 

komma fram.   

 

För att ta reda på framställarnas uppfattning om årsredovisningens användargrupper 

kontaktade vi Örebro kommuns ekonomidirektör som lämnade vår fråga vidare till några på 

ekonomiavdelningen som arbetar med produktionen av årsredovisningen. Strax därpå fick vi 

kontakt med Karin Nilsson, processansvarig för årsredovisningen, som är direkt involverad i 

rapporternas produktion. Hon kunde ställa upp på en intervju som vi spelade in och som 

pågick i ungefär en timme. Vidare skrev vi ner det inspelade materialet och skickade en kopia 

till Nilsson för att ge henne möjlighet att ta del av informationen samt korrigera eller lägga till 

något om hon ansåg det nödvändigt. Från intervjun med Nilsson har det bland annat kommit 

fram vilka de anser är de viktigaste intressenterna av den kommunala 

redovisningsinformationen. 

 

Eftersom vi även ville ta reda på fullmäktiges uppfattning om medborgarnas möjligheter till 

ansvarsutkrävande blev valet av vår nästa respondent självklart. Vi tog kontakt med Lars 

Molin som var ordförande i kommunfullmäktige i Örebro fram till november 2010. Han 

ställde upp på en intervju som även den spelades in och pågick i cirka en timme. I likhet med 

Nilssons intervju fick Molin möjlighet att granska det inspelade materialet. Intervjun med 

Molin gav oss kunskap om kommunfullmäktiges ställning till medborgarnas perspektiv inom 

den kommunala årsredovisningen.  

 

För att få klarhet i hur årsredovisningen och andra kommunala rapporter kan användas som ett 

verktyg för kommunikation och ansvarsutkrävande ansåg vi det vara nödvändigt att återge 

innehållet i årsredovisningen. Denna beskrivning gav oss en bild om vilken information 

användarna kan få från den kommunala finansiella rapporten för att vidare komma fram till 

om denna kan anses vara heltäckande för medborgarnas informationsbehov. Utifrån Nilssons 

intervju framgick det att de kommunicerar ut information till medborgarna med hjälp av en 

broschyr som heter ” Ett år i Örebro”. Detta ledde till att vi även valde att granska och återge 

informationen från denna skrift för att se om medborgarnas informationsbehov kan tillgodoses 

med hjälp av denna.  

4.3 Metoder för urval av undersökningsobjekt  

Även om det inte är något centralt syfte i kvalitativa metoder att statistiskt generalisera 

resultatet blir urvalet av undersökningspersoner ändå en viktig del av undersökningen. Om fel 

personer väljs kan det leda till att resultatet av studien blir oanvändbart i relation till 

utgångspunkten för undersökningen. (Holme & Solvang, 1997)   
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Kvalitativa intervjuer används för att framkalla fullständiga uppfattningar och djupare 

förståelse för den företeelsen som studerats. Detta leder till att undersökningspersoner varken 

väljs slumpmässigt eller tillfälligt. Urvalet görs medvetet och systematiskt utifrån vissa 

fördefinierade kriterier. (Ibid.) Som vi tidigare har nämnt valde vi att genomföra kvalitativa 

intervjuer för att få ett bredare och djupare informationsinnehåll och chansen för detta ökar 

om personerna som väljs antas vara väl insatta i ämnet som undersöks.  

 

Eftersom vi ville ta reda på vilka användarna av de kommunala årsredovisningarna är, enligt 

framställarnas mening, ville vi ha kontakt med en person som är direkt involverad i processen. 

Örebro kommuns ekonomidirektör valde Karin Nilsson för vår intervju, som anses ha den 

rätta kompetensen och kunskapen inom detta område, då hon är delaktig vid framtagandet av 

årsredovisningen.  

 

Valet av den andra respondenten, Lars Molin som tidigare var ordförande i 

kommunfullmäktige i Örebro kommun, kan motiveras med att vi ville få information om 

förtroendevaldas uppfattning om medborgarnas intresse för finansiell rapportering och deras 

möjlighet till ansvarsutkrävande. Molin ansågs vara lämplig som respondent då han har lång 

erfarenhet som kommunpolitiker.   

4.4 Metoder för dataanalys 

Metoder för dataanalys kan ses som en uppsättning av olika redskap för att lösa problem och 

generera ny kunskap. Utgångspunkten för val av det metodiska angreppssättet beror på vilken 

typ av information forskaren undersöker, mjuk- eller hårddata. I vårt arbete använder vi den 

kvalitativa metoden för dataanalys som är lämpligast vid analysen av mjukdata. Metodens 

primära syfte är att ge förståelse för en viss företeelse. (Holme & Solvang, 1997) Detta 

angreppssätt ger oss möjlighet att förstå vilka kvalitéer och egenskaper ett visst fenomen har. 

(Bjereld et al, 2002) När den kvalitativa metoden används blir inte vi inriktade på att 

generalisera resultatet utan huvudsyftet blir att beskriva helheten och få en djupare förståelse 

av problemet, samt fånga problemets komplexitet. (Holme & Solvang, 1997) 

 

Med hjälp av djupintervjuer ville vi få en bild av hur framtagarna av årsredovisningen tänker 

vid utformandet av rapporterna samt en bild av fullmäktiges ställning till ansvarsutkrävande. 

Som vi tidigare har nämnt bestod intervjuerna mestadels av öppna frågor, samt följfrågor 

beroende på hur respondenterna svarade. Vi valde att genomföra sådana ostrukturerade 

intervjuer för att få så bred information som möjligt. Detta för att få en djupare förståelse och 

tydligare förklaring till de problemen vi vill undersöka i detta arbete. Den kvalitativa metoden 

valdes då syftet med uppsatsen inte var att dra generella slutsatser, utan att beskriva helheten 

inom det valda problemområdet.  

 

Vid genomförande av en studie skall teoretiska begrepp och modeller kopplas samman med 

det insamlade materialet, denna process kallas operationalisering. Vid 

operationaliseringsprocessen skall två viktiga begrepp beaktas, dessa är validitet och 

reliabilitet. Validiteten handlar om att undersöka det man hade för avsikt att undersöka. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) I kvalitativa undersökningar är problemet att få valid 
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(giltig) information mindre än vid kvantitativa studier eftersom forskaren får direkt kontakt 

med den intervjuade personen. Den studerade enheten har själv möjlighet att styra sin 

medverkan vilket också ökar informationens validitet. (Holme & Solvang, 1997) 

 

Reliabiliteten handlar om att informationen som har samlats in är tillförlitligt. Hög reliabilitet 

innebär att undersökningsmetoden är oberoende av själva undersökaren. (Ibid.) Reliabiliteten 

kan vara problematisk i studier där forskaren tolkar data (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2006) men studiens tillförlitlighet kan säkras genom att undersökaren utbyter informationen 

med respondenten även efter intervjutillfället. På detta sätt kan respondenten bidra med att 

säkerställa informationens reliabilitet. (Holme & Solvang, 1997)  

 

Vid insamling av data försökte vi att inte styra respondenterna alldeles för mycket, utan ville 

få en öppen dialog. Men med hjälp av våra huvudfrågor försökte vi få så relevant information 

som möjligt för vår undersökning. Enligt Holme och Solvang kan forskarna aldrig vara helt 

fria från en viss förförståelse, det vill säga från den uppfattningen de har om ett visst fenomen 

och som de fått genom egna erfarenheter eller från andra källor. Detta var vi medvetna om 

och därför försökte vi ”nollställa” oss innan intervjuerna för att inte avgränsa oss själva eller 

respondenterna med våra förkunskaper och fördomar. I sammanfattningen av det insamlande 

materialet har vi försökt vara så objektiva som möjligt och försökt återge materialet utan 

några egna tolkningar. Reliabiliteten har även säkrats genom att respondenterna fått möjlighet 

att läsa igenom sammanställningarna av de genomförda intervjuerna och godkänna innehållet. 

Intervjuerna återges i sin helhet i bilagorna som bifogas i denna uppsats.  

4.5 Uppsatsens perspektiv 

I vår uppsats har vi ett klart användarperspektiv då studien riktar sig mot olika intressenter 

som både finns inom och utanför den kommunala verksamheten. Målet med arbetet är att 

undersöka om årsredovisningen kan användas som kommunikationsverktyg mellan 

förtroendevalda politiker och medborgare och i så fall hur. Vi vill även undersöka om 

årsredovisningen används för ansvarsutkrävande samt ta reda på vilka mottagare som 

framställarna av årsredovisningen har i åtanke vid utformningen av finansiella rapporter. 

Därför kan resultatet från denna studie vara intressant för både framtagarna av 

årsredovisningen samt dess användare, så som kommunala politiker och kommuninvånarna.  

4.6 Källkritik  

Våra huvudsakliga källor, som gav oss den nödvändiga informationen till denna 

undersökning, är de valda respondenterna. Dessa tillhandahöll information genom intervjuer. 

Vi är väl medvetna om att den kvalitativa metoden som användes i denna undersökning 

innebär att det insamlade materialet grundar sig på respondenternas individuella uppfattningar 

om de, för uppsatsen, aktuella frågorna. Detta innebär att om vi valde att intervjua någon 

annan av framställarna eller någon annan inom fullmäktige skulle resultatet antagligen inte 

blivit detsamma. Men eftersom syftet med arbetet inte är att dra några generella slutsatser, 

utan att beskriva och förstå problemet inom just Örebro kommun anser vi att det inte har 

påverkat uppsatsens kvalitet negativt. Hur vi resonerade kring valet av respondenterna kan 

läsas tidigare i detta avsnitt. 
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För att samla in den informationen som används som teoretisk grund för vårt arbete har vi 

använt oss av böcker, avhandlingar och flera vetenskapliga artiklar, huvudsakligen från USA 

och Sverige. För att säkerställa källornas riktighet har vi använt oss av många olika källor som 

bekräftar varandra. Vid insamlingen av informationen har vi försökt att utgå ifrån 

grundkällorna i så stor utsträckning som möjligt i syfte att reducera möjliga subjektiva 

tolkningar från författare som återger informationen från andra källor. De artiklar som var på 

engelska har vi översatt och diskuterat innehållet med varandra för att eliminera möjliga 

missuppfattningar eller misstolkningar av texten. I de fall vi har använt oss av internetkällor 

har vi hämtat informationen från organisationernas officiella webbplatser där informationen 

granskas kontinuerligt och kan därför anses vara pålitlig. 
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5 Empiri 

5.1 Intervju med Karin Nilsson 

Nilsson jobbar inom Örebro kommun som ansvarig för års- och delårsredovisningen. Hon står 

bakom årsredovisningen och hennes uppgift är att synka ihop de olika delarna i den. En sådan 

sammanställning behövs eftersom det är många personer som skriver i årsredovisningen. 

Nilsson är även ansvarig för resultat- och balansräkningen, noter samt den sammanställda 

redovisningen.   

 

Nilsson anser att redovisningen i första hand vänder sig till fullmäktige. Fullmäktige vill få 

information om hur väl verksamheterna har uppnått de mål som de skulle åstadkomma. 

Årsredovisningen kan ses som ett svar på verksamhetens uppfyllelsegrad i relation till den 

övergripande strategin som anges i budgeten. Vidare nämner Nilsson andra grupper som har 

ett intresse för kommunala finansiella rapporter. Bland dessa nämns de kommunala 

verksamheterna, kommunala bolag samt banker och finansinstitut av olika slag. Till sist anger 

Nilsson även medborgare som en intressentgrupp men påpekar att årsredovisningen inte i 

första hand riktas till medborgarna. Under intervjun nämner hon att det finns en skrift som 

heter ”Ett år i Örebro” som vänder sig till medborgarna. Skriften ges ut varje år och ses som 

en sammanfattning av de viktigaste delarna i årsredovisningen. Denna broschyr trycks upp i 

300 exemplar och distribueras via verksamheter och förtroendevalda till intresserade 

medborgare.  

 

Nilsson anger att vid utformningen av årsredovisningen anpassa språket på så sätt att den blir 

mer begriplig för fullmäktige. Enligt Nilsson innebär detta att en viss anpassning även sker till 

medborgarna då fullmäktige anses bestå av ”vanliga människor” med vissa förkunskaper. 

Språkgranskningen sker även för att få en sammanhängande text då det är många skribenter 

som skriver i årsredovisningen. Hon nämner även att de ständigt arbetar med att göra 

årsredovisningen mer förstårlig. 

 

Tydliga bilder och diagram används för att fullmäktige skall förstå och kunna få snabb inblick 

i hur de kommunala medlen används. En sådan överskådlig information hjälper fullmäktige 

att få en helhetsbild av verksamheten eftersom de är ansvariga för olika delar av 

verksamheten och inte insatta i hela den kommunala organisationen. Samtidigt anser Nilsson 

att denna information även kan användas av medborgarna.  

 

Vidare anger Nilsson att årsredovisningen är ett begränsat dokument när det gäller dess 

volym, vilket leder till att ständiga avvägningar om vilken information som skall finns med 

måste göras. Vid utformningen av årsredovisningarna styrs framtagarna av regler som 

bestäms av lagen samt av fullmäktiges behov av information. För att nå ut till de andra 

intressenterna använder sig kommunen av sin hemsida och jobbar med att bli bättre på att 

synas i andra sociala medier.  

 

Det finns ingen statistik på hur stort intresset är för årsredovisningarna från medborgarnas 

sida. Nilsson anger att hon brukar skicka ut ett 20-tal årsredovisningar per år men hon får 
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aldrig några frågor direkt från medborgarna om innehållet i årsredovisningen. Vidare anser 

hon att det krävs enklare presentationer av årsredovisningen för att öka medborgarnas intresse 

eftersom den i dag innehåller alldeles för formell information. Nilsson tycker även att fakta 

som presenteras i årsredovisningen kan ses som svåruppfattad för de som inte har någon 

ekonomiutbildning i grunden. Detta leder till att det för en ”vanlig” medborgare kan vara svårt 

att utläsa den kommunala situationen utifrån dessa rapporter. Nilsson anser att ”Ett år i 

Örebro” bör vidareutvecklas för att nå fram till medborgarna, samtidigt säger hon att 

distributionen av broschyren är ganska begränsad då den delas ut av kommunens 

verksamheter vid till exempel studiebesök. Det enda sättet att få tag på denna skrift för en 

medborgare som står utanför den kommunala verksamheten är att hämta den i receptionen på 

Rådhuset i Örebro. Vidare nämner Nilsson att kommunen använder sig av en sida i Nerikes 

Allehanda, som heter ”Örebro informerar”, vilken innehåller information om viktiga 

händelser inom kommunen samt annan fakta.  

 

Det är många som är inblandande i processen med framställande av årsredovisningen då 

processen tar sin början redan ute i verksamheterna. Enligt Nilssons uppfattning är det cirka 

100 personer som är involverade i processen. De som skriver direkt in i årsredovisningen är 

runt 15 personer, dessa använder sig av information som har samlats in från andra. Själva 

arbetet med årsredovisningen pågår i cirka tre månader.  

 

Efter att årsredovisningen har lämnats över till kommunfullmäktige ges den vidare ut till 

andra intressenter så som banker, kommunala bolag, revisorer och liknande. Årsredovisningen 

trycks i 500 exemplar. Enligt Nilsson är det primära syftet med årsredovisningen att ge svar 

på hur väl verksamheterna har klarat sina uppdrag utifrån fullmäktiges beslut om budget. 

Informationen visar det ekonomiska utfallet i kommunen samt hur kommunens verksamhet 

ligger till i förhållande till budgeten. I sina uttalanden konstaterar Nilsson att budgeten kan ses 

som framåtriktad däremot årsredovisningen är ett utvärderingsdokument.  

 

Vidare beskriver Nilsson den kommunala revisionsprocessen, hon anger att rapporterna först 

granskas av revisorer från PwC, vilka ger ett utlåtande till förtroendevalda revisorer. Efter det 

sammanfattar förtroendevalda revisorer hur väl kommunen har lyckats att uppfylla 

fullmäktiges bestämmelser i en revisionsberättelse som presenteras i slutet av 

årsredovisningen.  Nilsson anger att revisorerna har medborgarperspektiv, men utgår ändå 

alltid ifrån vad fullmäktige har bestämt, eftersom fullmäktige ses som en representativ grupp 

från medborgarna. Hon påpekar ännu en gång att fullmäktige ses som en medborgare, men 

med vissa förkunskaper om den kommunala verksamheten, och anser att den viktigaste 

mottagargruppen är fullmäktige. Hon anger att det skulle vara omöjligt att anpassa 

årsredovisningen till alla medborgare, därför förutsätter de att mottagaren har vissa kunskaper 

om den kommunala verksamheten. I annat fall skulle det behövas årsredovisningar i mycket 

större omfattning, men det skulle ändå vara omöjligt för framtagarna att förklara varje 

begrepp i årsredovisningen.  

 

På frågan om vad de olika intressenterna vill veta svarar Nilsson att fullmäktige vill få fram 

information om nämndernas resultat. De olika nämnderna får uppdrag från fullmäktige och 
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årsredovisningen ger en möjlighet att återrapportera om hur väl nämnderna har lyckats med 

sina uppdrag. Bankerna behöver information för att kunna bedöma kommunens styrka för att 

till exempel kunna återbetala lån och de kommunala bolagen vill veta vad som skrivs om 

dem. Bland andra intressenter nämns även andra kommuner som vill veta hur Örebro 

kommun utformar sina årsredovisningar. Enligt Nilsson brukar kommunerna kopiera 

varandras lösningar för presentation av verksamheten och jämför även siffrorna, statistiken 

och ekonomin med varandra.  

 

Trots att medborgarna ofta nämns i årsredovisningarna anses de inte vara en målgrupp för 

finansiell rapportering, detta förklarar Nilsson med att de inte ser medborgarna som målgrupp 

för årsredovisningen utan som en målgrupp för kommunens verksamhet. Hon anger att det är 

viktigt för driftförvaltningen ute i verksamheterna att ha medborgarperspektiv samtidigt 

nämner hon att medborgarna även är viktiga för de högre nivåerna inom kommunens 

organisation. Hon nämner även att informationen från årsredovisningarna borde förmedlas på 

ett bättre sätt ut till medborgarna för att öka deras förståelse.  

 

Nilsson får aldrig några direkta frågor om årsredovisningens innehåll från 

kommunfullmäktige. Samtidigt antar hon att frågor kan förekomma men att dessa går via 

kommundirektören till hennes chef och slutligen hamnar hos Nilsson. Hon anger att 

majoriteten av de som sitter i fullmäktige även är verksamma inom drift- eller 

programnämnder, vilket innebär att dessa har god insyn i nämndernas verksamhet och har 

tillräckliga kunskaper för att läsa årsredovisningen då de får regelbundna 

månadsuppföljningar från sina nämnder. Samtidigt kan det finnas ledamöter som bara sitter i 

fullmäktige och dessa får endast information från delårsrapporter och årsredovisningen.  

 

Som svar på frågan om de tycker att nytta med årsredovisningen överstiger dess kostnad 

svarade Nilsson bestämt att de anser att den gör det, dock skall detta utvärderas inför 2012. 

Hon anger att det alternativet som finns är att årsredovisningen endast skall finnas på webben, 

men den kostnaden som då kan dras in är inte så stor då det endast handlar om tryckkostnader. 

De största kostnaderna vid framtagande av årsredovisningen är för arbetstid och layout men 

dessa kostnader minskar inte även om årsredovisningen endast skall finnas på nätet då den 

måste vara läsbar och förstårlig, vilket uppnås med hjälp av mycket arbete och bra layout. 

5.2 Intervju med Lars Molin 

Molin var fram tills november 2010 ordförande i kommunfullmäktige i Örebro och har varit 

kommunpolitiker i 16 år. När han beskriver kommunfullmäktiges uppdrag kring 

årsredovisningen så anger han att fullmäktige skall fatta beslut enligt de förslag som 

föreligger, bevilja ansvarsfrihet och godkänna årsredovisningen. Vidare anger Molin att han 

som ordförande hade ett uppdrag att lägga upp sammanträde och diskussionerna kring de 

årliga finansiella rapporterna. Fullmäktiges formella uppdrag går ut på att fatta beslut och 

bevilja ansvarsfrihet utifrån revisorernas rekommendationer och även att genomlysa 

årsredovisningen.  
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Sammanträdet angående årsredovisningen brukar äga rum i april och vid detta möte sker en 

genomgång av innehållet i årsredovisningen. I samband med mötet presenterar revisorerna sin 

revisionsberättelse och efter det har fullmäktige en debatt om själva rapporten. Vid detta 

sammanträde är inte årsredovisningen tryckt i den slutliga versionen, då den ännu inte är 

fastställd. Innan årsredovisningen kommer upp till kommunfullmäktige går den igenom flera 

steg. Först och främst har den varit ute i nämnderna och diskuterats för att sedan komma till 

kommunstyrelsen som har en beredningsfunktion inför kommunfullmäktige, så 

kommunfullmäktige kan ses som den sista instansen där besluten kring årsredovisningen 

fattas.  

 

Molin anger att kommunfullmäktige har klart medborgarfokus och att det är ett ledande tema 

att sätta medborgaren i centrum vilket enligt Molin återspeglas tydligt i årsredovisningen. 

Vidare anger han att fullmäktige är valda av medborgarna och är ansvariga inför dessa, han 

påpekar att medborgarna har goda skäl att få insyn i hur kommunens verksamhet bedrivs och 

har rätt att få reda på de resultat kommunen kommer fram till. Molin påpekar att det inte bara 

är de ekonomiska resultaten som man ser i årsredovisningen utan även det som står i 

förvaltningsberättelsen. Enligt Molin är årsredovisningen ambitiös och en fantastisk 

informationskälla för de som vill veta hur det har gått för kommunen. Rapporterna 

tillhandahåller även information om olika uppföljningsuppdrag och hur målen har uppfyllts.  

 

Vidare säger Molin att han skulle önska att informationen i årsredovisningen 

uppmärksammades mer. Han anser att det finns en tendens att gå förbi informationen i 

årsredovisningen och att den godkänns utan en djupare analys av vad som har gjorts och hur 

resultatet blev både i siffror och uppfyllande av mål. Molin påpekar att årsredovisningen 

skulle kunna vara ett fantastiskt bra material för media att använda sig av vid redovisning av 

kommunens verksamhet och att det skulle kunna skrivas massor av intressanta artiklar för 

invånarna i Örebro. Han tycker att informationen i årsredovisningen är väldigt lättillgänglig 

och förstårlig med tydliga färgmarkeringar och att just denna information skulle kunna 

användas av media.  

 

Molin påpekar att intresset för det som har skett inom kommunen är väldigt lågt från 

medborgarnas sida. Som politiker har han märkt att det vid valrörelsen är väldigt få 

medborgare som är intresserade av vad som har skett utan vill bara veta vad som skall göras i 

framtiden. Men enligt Molin hör dessa två delar ihop, eftersom det som redan har skett ligger 

till grund för det som kommer att ske i framtiden. Vidare påpekar han att det finns stora 

brister när det gäller att nå ut med informationen till medborgarna. Han anser att kommunen 

har ett ansvar att informera, vilket de under åren har gjort på lite olika sätt, bland annat genom 

att ge ut broschyrer. Molin understryker ännu en gång att även media har ett ansvar att få ut 

informationen till medborgarna genom att till exempel skriva artiklar som baseras på fakta 

från årsredovisningen. Han anser att det borde vara intressant för kommuninvånarna att se hur 

väl kommunen uppfyllt sina mål, för då kan medborgarna ställa de ansvariga för de olika 

besluten till svars.  Molin tycker att även om det kan vara svårt att förstå den delen av 

årsredovisningen som innehåller siffror anser han att det finns mycket text samt tydliga 

tabeller och diagram som kan användas för att följa upp materialet.  
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Fortsättningsvis påpekar Molin ännu en gång att intresset för årsredovisningen från 

medborgarnas sida är dåligt och att kommunfullmäktige aldrig får några direkta frågor från 

medborgarna. Molin instämmer med att årsredovisningen är väldigt utförlig och att den 

innehåller viktigt material. Samtidigt anser han att de inte skall minska på ambitionerna utan 

arbeta för att förbättra dialogen med medborgarna om årsredovisningen. Även om Molin 

anser att media har en väldigt viktig roll för att kommunicera ut informationen tycker han att 

det är för enkelt att bara skylla på media. Han påstår att ansvaret ligger på flera parter och att 

medborgarna själva bör visa intresse för att följa upp hur deras skattepengar har förvaltats.  

Som politiker försöker fullmäktiges ledamöter att öka medborgarnas intresse för den 

kommunala rapporteringen, därför har de ett särskilt fullmäktigemöte där en hel dag ägnas åt 

att debattera årsredovisningens innehåll utifrån olika ämnesområden. Media brukar medverka 

vid mötet där det förs en debatt om kommunstyrelsens verksamhet och de lokala partiledarna 

deltar. Men intresset från media minskar markant när debatten går in på specifika 

ämnesområden som till exempel barn och utbildning eller social välfärd och 

samhällsplanering, trots att dessa debatter kan anses vara mist lika viktiga då det ställs kritiska 

frågor om driften av den kommunala verksamheten.  

 

Enligt Molin kan det vara svårt att öka medborgarnas intresse för den kommunala 

årsredovisningen. Han anger att kommunen har med hjälp av broschyrer och annonser i 

tidningen försökt att på ett enklare sätt redovisa årsbokslutet och på så sätt öka medborgarnas 

intresse. Molin anser att medborgarna behöver lite vägledning för att kunna se de kritiska 

frågorna i årsredovisningen, eftersom den innehåller så stort och omfattande material. Molin 

som har lång erfarenhet som politiker tycker att det frågas alldeles för lite om vad som har 

gjorts och påpekar att medborgarna också har ett ansvar att ställa frågor om årsredovisningen. 

Detta är, enligt Molin, ett problem som kommunen borde arbeta med. Vidare anger han att 

som mottagare av årsredovisningen står kommunfullmäktige för medborgarintresset eftersom 

kommunfullmäktige är valda medborgare.  

 

När det gäller Molin uppfattning av informationen i årsredovisningen anser han att rapporten 

har utvecklats enormt under de senaste åren. Han tycker att den är pedagogisk, men befarar 

risken att folk inte orkar läsa den. Samtidigt anser han att läsaren kan få en bra uppfattning om 

hur det har gått för kommunen bara genom att bläddra igenom årsredovisningen eftersom att 

den enligt Molin innehåller lite siffror och ganska mycket text. Vidare anger han att 

kommunpolitiker bör kunna lite grundläggande redovisning för att kunna läsa ut och tolka 

siffermaterialet.  

 

På frågan om syftet med finansiell rapportering svarar Molin att den kan användas för att visa 

det ekonomiska resultatet i siffror samt för att se hur kommunen uppfyllt de mål som antagits 

i kommunfullmäktige. Molin påpekar även att årsredovisningen bör vara en grund för 

framtida planering eftersom det är omöjligt att fatta beslut om en budget utan informationen 

från årsredovisningen som grund. I Örebro kommun har fullmäktige börjat lägga budgeten 

efter sommaren, detta beslut motiveras med att den kommunala budgeten är beroende av 

regeringens budget som utarbetas i oktober. 
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Molin understryker att årsredovisningen både används för att utvärdera det som har hänt och 

för framtida bedömningar. Årsredovisningen används även för att utvärdera den löpande 

verksamheten och då använder man sig även av andra mer aktuella rapporter som till exempel 

rapporter från olika nämnder där en ekonomisk uppföljning sker varje månad. Vid 

budgetering används aktuella interna rapporter, men även årsredovisningen tillsammans med 

andra underlag som till exempel prognoser över skattintäkter och politiska prioriteringar. 

Molin anser att årsredovisningen som den nu är upplagd kan användas som ett ”betyg” på hur 

väl kommunen har lyckats med förvaltningen.  

 

Vidare beskriver Molin hur budgeteringsprocessen går till, han anger att det under våren, av 

ekonomiavdelningen, tas fram ett underlag för budgetarbetet där hänsyn tas till olika faktorer 

som till exempel konjunkturläge och prognoser för förväntade skatteintäkter. Sedan påbörjas 

arbetet i varje nämnd där de utarbetar sina budgetar. Kommunfulläktiges uppgift i samband 

med budgeteringen är att ta fram en totalram för hur mycket medel varje nämnd skall få och 

utifrån denna utformar varje nämnd i detalj beslut om budgeten. Utöver ramen får varje 

nämnd mål för deras verksamhet och utifrån dessa mål och ramen skall de utforma sin budget.  

 

När det gäller kommunikationen mellan medborgare och kommunfullmäktige anser Molin att 

det finns olika metoder att få fram medborgarna åsikter på. Det finns möjlighet för 

ledamöterna i fullmäktige att ställa frågor till ansvariga kommunalråd eller till ordförande i de 

olika nämnderna. Molin påpekar att det oftast är oppositionen som använder sig av detta sätt 

för att föra upp frågor, som har sin grund i klagomål från medborgarna, på dagordningen.  

Synpunkterna från medborgarna kommer även fram till kommunfullmäktige via 

kommunalrådet. Molin anger att det oftast är samma personer som sitter i fullmäktige och 

som även är ansvariga kommunalråd och har ett uppdrag i någon nämnd. Detta tycker han är 

nödvändigt då de på så sätt har bra inblick i de olika nämnderna.  

 

Vidare nämner Molin att det kan vara svårt att veta hur man kan öka medborgarnas inflytande 

vid budgeteringsprocessen, han anser att det är svårt att hitta metoder för det. Det finns en 

mängd olika intressen och politikerna skall vara lyhörda, samtidigt som förtroendevalda skall 

kunna göra prioriteringar och avvägningar mellan dessa olika intressen. Molin påpekar att ett 

väldigt stort ansvar ligger på de olika politiska partierna när det gäller att bygga upp och 

behålla kontakten med medborgarna och involvera dem i budgetarbetet. Partierna har olika 

program och dessa måste fungera gentemot deras väljare så det är politikernas stora uppgift 

att göra avvägningar mellan olika alternativ utifrån de begränsade resurserna. 

 

Molin anser att det inte räcker att medborgarna gör sina val vid valtillfället utan han tycker att 

det är viktigt att det finns en oavbruten dialog mellan politikerna och medborgarna, även 

under tiden mellan valen. Han anger att det krävs ett mer aktivt samarbete mellan partierna 

och medborgarna samt att även nämnderna skall ta sitt ansvar gentemot medborgarna när de 

fattar sina beslut. Även om man inte kan tillgodose allas önskemål och vissa beslut måste tas 

politiskt är det viktigt att ha en diskussion med medborgarna vid beslutsfattande. Vidare 

framhäver Molin att det finns olika grupper av medborgare, vissa är svagare vars åsikter är 
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svåra att få in men dessa blir inte mindre viktigare för det och politikerna måste kunna fånga 

in även deras synpunkter och åsikter.  

 

Slutligen anger Molin att förtroendevalda borde ha mer ansvar gentemot medborgarna som 

har röstat på dem. Han framhäver att politikerna borde ge tillbaks mer till sina väljare, men 

det är inte så lätt då politikerna inte vet vilka medborgare de har fått förtroende av. Intresset 

för politiken är från den stora massan svag förutom vid valtiderna.  

5.3 Örebro kommuns årsredovisning 2009  

Årsredovisningen inleds med fakta om Örebro, där det görs en kortfattad beskrivning om 

kommunens läge, politiskt styre samt annan allmän information. Vidare presenteras en 

kommentar från kommunstyrelsens ordförande som följs av en presentation av viktiga 

händelser under året samt en kortfattad jämförelse av kommunens ekonomiska och allmänna 

fakta under de senaste fem åren. I den inledande delen presenteras även flera tydliga diagram 

som illustrerar intäkts- och kostnadsfördelning inom kommun, samt en tydlig bild om 

fördelningen av kommunala medel på olika verksamheter. Inledningen avslutas med en bild 

där kommunens organisation presenteras och följs av en förklaring om de olika nämndernas 

ansvarsområden.   

Efter inledningen presenteras förvaltningsberättelsen som är indelad utifrån olika 

ämnesområden. Det första området handlar om kommunens utveckling mot ett hållbart 

samhälle, vilken sammanfattas med hjälp av en presentation om kommunens framgångar 

under det aktuella året samt utmaningar inför nästkommande år. Presentationen görs på ett 

tydligt sätt med olika färgmarkeringar för att tydliggöra vad som redan har uppnåtts och vad 

som skall uppnås i framtiden.  

Förvaltningsberättelsens andra område handlar om hushåll och kvalitet där resultat från olika 

uppföljningsuppdrag presenteras. Dessa mål utvecklades utifrån kommunfullmäktiges 

bestämmelser och de olika nämnderna fick i uppdrag att följa upp och utvärdera dessa. Även 

här används olika färger för att markera vilka uppdrag som har lyckats och vilka som 

misslyckats. Under varje beskrivning av uppdrag presenteras vad som har gjorts och vad de 

planerar att göra under det nästkommande året. Förvaltningsberättelsen inom detta område 

avslutas med kommunens mål för god ekonomisk hushållning. Där presenteras graden av 

måluppfyllelsen, återigen med hjälp av olika färger. 

Förvaltningsberättelsen fortsätter med en sammanfattande ekonomisk och finansiell analys 

där den viktigaste ekonomiska datan presenteras, som till exempel årets resultat, investeringar 

och låneskuld. Denna del av årsredovisningen innehåller mycket ekonomisk fakta presenterad 

i tabeller. Kostnader och intäkter fördelade per nämnd presenteras och även budgeterade 

värden och avvikelser finns med i tabellerna.  

Nästa del i förvaltningsberättelsen handlar om kommunens medarbetare där fakta om 

anställda inom Örebro kommun presenteras. Vidare följer en berättelse om verksamheterna i 

de olika nämnderna, där nämndernas resultat och en jämförelse med föregående år 



  

30 
 

presenteras. Efter det anges en redogörelse om hur väl de olika nämnderna har lyckats klara 

sina uppsatta mål utifrån fullmäktiges restriktioner. Hela denna del kan karaktäriseras med att 

verksamheterna beskrivs på ett sådant sätt att medborgarna kan skaffa sig en uppfattning om 

nämndernas tjänster och hur resurserna har använts. Sist i detta avsnitt presenteras lite statistik 

om medborgarnas attityder till kommunens verksamhet.  

I den näst sista delen av förvaltningsberättelsen presenteras kommunens samlade verksamhet 

där utvecklingen av kommunens ekonomiska resultat och finansiella ställning framställs. Där 

anges årets resultat med mer omfattande analyser och diagram samt kommunens finansiering 

med fokus på olika nyckeltal. Innan presentationen av de finansiella rapporterna som består 

av resultat-, balansräkning och finansieringsanalys förklaras vilka redovisningsprinciper som 

tillämpades vid framställningen av rapporterna samt visas en schematisk bild över 

kommunens samlade verksamhet. Denna del av förvaltningsberättelsen avslutas med noter.  

Sist i förvaltningsberättelsen presenteras verksamheten i Örebro kommuns företag, där de 

företag som Örebro kommun har ägarintresse i beskrivs. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av kommunens företag i siffror där det bland annat presenteras ägarandelar, 

årets resultat och soliditet. Årsredovisningen avslutas med en revisionsberättelse 

undertecknad av förtroendevalda revisorer. Rapporten avslutas med bilagor.   

5.4 ”Ett år i Örebro - kommunens kvalitet i korthet 2009” 
Broschyren är enligt Nilsson en sammanfattning av de viktigaste delarna i årsredovisningen 

och vänder sig till medborgarna. Den inleds med att förklara några viktiga händelser som skett 

i Örebro kommun under det aktuella året.  På nästintill varje sida visas ett måttband där 

Örebro kommun ställs i relation till andra kommuner i olika verksamhetsfrågor och 

utvecklingen inom dessa frågor visas tydligt med färgade pilar. I broschyren presenteras även 

resultaten från undersökningar om medborgarnas olika attityder där jämförelser sker mellan 

de tre senaste åren. I skriften presenteras ett antal resultat av kommunfullmäktiges mål och 

strategiska utvecklingsområden. Denna information presenteras ganska kortfattat med 

hänvisning till Örebro kommuns hemsida för de som vill få mer omfattande information. Med 

hjälp av tydliga diagram förklaras kostnads- och intäktsfördelning inom kommunen.  

 

Vidare följer en tydlig bild som förklarar hur pengarna i andelar har fördelats inom den 

kommunala verksamheten under det aktuella året. Efter det förklaras kommunens verksamhet 

och dess mål utifrån olika verksamhetsområden. Förklaringarna inleds med socialtjänstens 

insatser under året och följs av en beskrivning om vad som har hänt inom äldreomsorgen samt 

inom stöd till personer med funktionsnedsättning. Vidare presenteras fakta om vad som har 

skett inom byggverksamheten och hur bostadsförsörjningen sett ut under året. Nästa rubrik i 

broschyren handlar om trafik, vägar och kommunikationer, där även medborgarnas attityder 

till kommunens transport- och kommunikationsmöjligheter presenteras. Vidare nämns vad 

som skett inom kultur, fritid och idrott i Örebro kommun. Liknande presentationer görs om 

natur och miljö, näringsliv, arbetsmarknad samt skola och vuxenutbildning. Till sist görs en 

beskrivning av Örebro kommuns organisation, där nämns kommunstyrelsen och de olika 

nämndernas verksamheter samt visas en mandatfördelning inom kommunfullmäktige. 
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Broschyren avslutas med en hänvisning till kommunens hemsida där de som vill ha mer 

information om kommunen och dess verksamhet kan få det.    
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6 Analyser och slutsatser 

I det här avsnittet anges uppsatsens forskningsfrågor igen för att vidare följas upp med en 

analys och slutsats efter varje fråga. Detta för att på ett tydligt sätt göra en återkoppling till 

syftet med detta arbete sam för att bringa klarhet i om syftet har uppnåtts.  

6.1 Vilka användare har framställarna i fokus vid utformningen av 

årsredovisningen? 

Intervjun med Nilsson gav oss svar på vår fråga om vilka som är användare av de kommunala 

finansiella rapporterna. Dessa är i första hand fullmäktige men även kommunala verksamheter 

och bolag, banker och finansinstitut, andra kommuner och till sist medborgarna. Dock ses 

medborgarna inte som en viktig intressentgrupp då årsredovisningen, enligt framtagarna, inte i 

första hand riktar sig till dessa. Däremot är kommunens verksamhet helt medborgarinriktad 

och finansieras till största del av medborgarna via skatter. Både Nilsson och Molin påpekar att 

kommunfullmäktige har medborgarfokus.  

 

Eftersom framtagarna av rapporterna inte ser medborgarna som primära användare sker inte 

någon direkt anpassning till medborgarnas informationsbehov. Vid utformningen anpassas 

språket och innehållet på ett sådant sätt att den blir mer begriplig för fullmäktige. Framtagarna 

styrs i första hand av lagar och regler samt fullmäktiges informationsbehov. Nilsson anger att 

fullmäktige kan ses som medborgare med vissa förkunskaper, vilket enligt henne innebär att 

årsredovisningen till viss del även anpassas till medborgarna. Detta innebär att anpassningen 

endast sker till de kommuninvånarna som redan har en god inblick i kommunens verksamhet, 

däremot anpassas inte årsredovisningen till de som befinner sig utanför verksamheten. 

Resultatet strider mot Jones studie som påpekar att externa finansiella rapporter först och 

främst bör utformas med hänsyn till användarna som har begränsad tillgång till den interna 

informationen om kommunens verksamhet och finansiella ställning.   

 

Brorström et al påstår att medborgarperspektivet i årsredovisningen skall vara minst lika 

viktigt som fullmäktigeperspektivet, men detta stämmer inte överens med Örebro kommun då 

årsredovisningen, enligt framställarna, utformas för fullmäktige och inte för medborgarna. 

Tagessons påpekande om att ansvariga bör förbereda begripliga och heltäckande rapporter 

som kan ge medborgarna en klar bild av den offentliga ekonomin, verkar inte fungera i 

praktiken.  

 

Utifrån studien kan slutsatsen dras att framställarna i Örebro kommun först och främst har 

fullmäktige i fokus vid utformningen av årsredovisningen. Det är inte bara innehållet som 

anpassas till fullmäktiges informationsbehov utan även språket och hur rapporterna 

presenteras. Utöver fullmäktige nämner framställarna att det finns andra användare av 

årsredovisningen, dock är det fullmäktige som framställarna anser vara de viktigaste 

användarna och det är dessa de har i åtanke vid framställningen av rapporterna.   
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6.2  Hur används, enligt framställarna och fullmäktige, kommunens 

årsredovisning för ansvarsutkrävande från medborgarnas sida? 

I en demokratisk ekonomi medför beslutsfattande om användning av gemensamma medel ett 

ansvar hos förtroendevalda gentemot kommuninvånarna. Fullmäktige är valda av 

medborgarna, vilket innebär att de är ansvariga inför dessa. För att utkrävande av ansvar skall 

kunna ske behöver medborgarna nödvändig information som redogör för kommunens 

verksamhet och ekonomiska ställning. Därför har medborgarna goda skäl att ta reda på hur det 

har gått för kommunen, då de borde vara intresserade av att se hur politikerna, som de har 

valt, har skött sina uppdrag.  

Chans påstående om att redovisningen inom den offentliga sektorn har ökat i omfattning 

stämmer med Molins åsikt om utvecklingen inom redovisningsområdet. Årsredovisningen är 

idag pedagogiskt upplagd och innehåller en hel del text som är lättare för läsaren att tolka. 

Rapporten innehåller en mängd tydliga bilder och diagram för att underlätta för läsaren att få 

en helhetsbild av verksamheten. Informationen från årsredovisningen används i stor 

utsträckning av fullmäktige, dock skulle den även kunna användas av medborgarna om 

intresset fanns. Problemet ligger i att medborgarna inte är angelägna att ta del av 

informationen som presenteras i årsredovisningen, vilket kan anses vara förvånande med 

tanke på att det är det mest omfattande och viktigaste dokumentet som kommunen ger ut 

under året.  

Bland de möjliga orsakerna till det låga intresset från medborgarnas sida nämner 

respondenterna att årsredovisningen är väldigt omfattande både informations- och 

volymmässigt, vilket leder till att medborgaren inte orkar läsa den. Trots att rapporten 

innehåller en del material som är ganska lättläst finns det även formell information, i form av 

till exempel balans- och resultaträkning, som kan vara svåruppfattad för medborgare utan 

ekonomiutbildning. Nilsson anser att det kan vara svårt att snabbt skaffa sig en uppfattning 

om den kommunala situationen utifrån dessa rapporter och Molin tillägger att medborgarna 

kan behöva en vägledning för att kunna utläsa den informationen som är mest relevant för 

dem. Reichel anger att det är omöjligt att utvärdera och kontrollera den offentliga 

verksamheten om det inte finns möjlighet till god insyn i hur den politiska makten utövas. 

Eftersom årsredovisningen inte är anpassad till medborgarna kan det vara svårt att använda 

denna för ansvarsutkrävande. En annan orsak till medborgarnas låga intresse för kommunal 

redovisning är den begränsade kännedomen om tillgängligheten av den ekonomiska 

informationen, då menas både årsredovisningen och ”Ett år i Örebro”. Framställarna av 

redovisningsinformationen har som vision att öka rapporternas tillgänglighet, med 

förhoppning att även på detta sätt öka medborgarnas intresse. Så som det ser ut idag tar inte 

medborgarna del av årsredovisningens innehåll och kan därför inte heller använda den för att 

kräva ansvar. Molin, som var den ansvarige politikern för kommunens verksamhet, anger att 

förtroendevalda borde ha mer ansvar gentemot sina väljare men intresset från medborgarna att 

kräva ansvar är alldeles för lågt.       
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Som tidigare nämnts påpekar Nilsson att det viktigaste syftet med årliga rapporter är att 

besvara fullmäktiges frågor om verksamheternas måluppfyllelse utifrån de givna ramarna. 

Detta innebära att årsredovisningen är ett lämpligt dokument för ansvarsutkrävande mellan 

politiker och nämnderna. Dock kan inte detta dokument i sin nuvarande form användas för 

ansvarsutkrävande från medborgarnas sida, då innehållet inte är anpassat till deras begränsade 

kunskaper. En sådan anpassning av årsredovisningen är inte möjlig då den skulle bli alldeles 

för omfattande om framställarna skulle försöka tillgodose allas informationsbehov. 

Rapporterna kan inte heller förenklas och förkortas för mycket därför att, som det anges av 

GASB, informationen inte skall uteslutas endast för att den kan vara svår att förstå för vissa 

användare.  

Nilssons uppfattning om syftet med årsredovisningen överrensstämmer med vad som står i 

LKR, det vill säga att årsredovisningen skall användas för att redogöra för utfallet av 

verksamheten vilket betyder att den kan ses som en utvärdering av det gångna året. Dock 

anser Molin att årsredovisningen inte bara är till för utvärdering utan även kan användas för 

framtida planer. Molin anger att efter alla år som politiker har han märkt att intresset för det 

som redan har skett är väldigt lågt från medborgarnas sida, de vill istället veta vad som 

kommer att ske i framtiden. Detta kan också antas vara en bidragande orsak till medborgarnas 

låga intresse för årsredovisningen.  

Möjligheten till ansvarsutkrävande förutsätter att användarna får tillgång till den nödvändiga 

informationen från årsredovisningen. Enligt Granof och GASB skall användarna, utifrån 

årsredovisningen, kunna bedöma verksamhetens finansiella ställning och analysera tidigare 

års resultat i relation till årets. Denna information kan utläsas från Örebro kommuns 

årsredovisning genom tydliga tabeller. GASB påpekar att medborgarna skall kunna 

genomföra en analys av kommunens resursförbrukning på ett sådant sätt att de kan skaffa sig 

en uppfattning om hur väl nuvarande års intäkter matchar nuvarande års service. I Örebro 

kommuns årsredovisning kan denna information indirekt utläsas utifrån jämförelsetalen i 

tabellerna, dock finns det inga tydligare förklaringar.  

Nästa krav i Granofs och GASB:s definition av syftet med finansiell rapportering är att den 

skall tillhandahålla information om den fastställda budgeten i jämförelse med det aktuella 

resultatet. Den skall även möjliggöra för användaren att göra en bedömning om hur lagar och 

regler följs vid användning av kommunens resurser. Vid utvärdering av hur väl de relevanta 

lagar och regler följts vid användning av kommunala resurser får användaren lita på 

revisorernas granskning, vilken presenteras i revisionsberättelsen i slutet av Örebro kommuns 

årsredovisning. Där anger revisorerna att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I årsredovisningen finns det budgeterade 

värden med i ett antal sammanfattande tabeller. Granof påpekar vikten av förklaringar av de 

betydelsefulla avvikelserna mellan resultatet och budgeten. Sådana tydliga förklaringar kunde 

inte hittas i årsredovisningen.  

Till sist skall användarna kunna göra en utvärdering av kommunens utförda prestationer och 

serviceinsatser i relation till dess kostnader, det vill säga användarna vill veta hur kommunen 
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har lyckats uppnå sina mål och i så fall hur effektivt detta har skett.  Denna information kan 

utläsas utan några större ansträngningar från användarens sida. Detta då kommunens mål och 

graden av måluppfyllelse presenteras i flera olika tabeller med tydliga färgmarkeringar och 

diagram som underlättar för användaren att tolka och förstå den presenterade informationen. 

Utifrån den ovanstående diskussionen kan slutsatsen dras att Örebro kommuns 

årsredovisning till viss del uppfyller de syften som anges av Granof och GASB. Även om 

mycket av den nödvändiga informationen kan utläsas från årsredovisningen är den så pass 

omfattande att det för en ”vanlig” medborgare kan vara svårt att hitta den efterfrågade 

informationen. Vilket innebär att en läsare utan några specifika ekonomiska kunskaper kan 

känna sig vilse i den omfattande informationen som finns i årsredovisningen.  

Utifrån det insamlade materialet kan vi konstatera att kommunens årsredovisning inte 

används av Örebro kommuns medborgare för ansvarsutkrävande. För att ansvarsutkrävande 

skall ske behöver medborgarna kunna ta del av information som möjliggör utvärderingen av 

förvaltningen av de kommunala medlen. Detta innebär att det finns behov av att tillhandahålla 

nödvändig information till medborgarna, men detta kan inte ske med hjälp av 

årsredovisningen då den inte kan anpassas till allas informationsbehov, utan det borde finnas 

ett annat verktyg för att kommunicera med medborgarna. 

6.3 Hur används kommunal redovisning som kommunikationsverktyg 

mellan fullmäktige och medborgarna?  

Bohlin anser att syfte med finansiell rapportering är att sprida information om den redovisade 

enheten, vilket uppnås genom att framställaren förmedlar informationen till mottagaren via de 

ekonomiska rapporterna. Den primära mottagaren av redovisningsinformationen inom 

kommunen är kommunfullmäktige eftersom det är till dem informationen anpassas och riktas. 

Kommunikationen mellan framställare och kommunfullmäktige uppstår då 

kommunfullmäktige använder rapporterna, vilket de enligt Molin gör vid utvärdering av det 

gångna året och även vid budgetering. Dock fungerar inte kommunikationsprocessen mellan 

kommunfullmäktige och medborgare lika bra, detta på grund av att medborgare inte använder 

informationen de får genom årsredovisningen och att den inte är anpassad till deras 

informationsbehov. Med utgångspunkt i vad Bohlin säger om kommunikation uppstår den 

endast då informationen som kommunicerats fram användas av mottagaren, i detta fall skulle 

kommunikationen uppstå om medborgarna använde sig av informationen i årsredovisningen. 

Som tidigare nämnts använder sig inte invånarna av informationen, vilket innebär att det inte 

uppstår någon kommunikation mellan just fullmäktige och medborgarna.  

 

Både Nilsson och Molin anger att det finns andra sätt att kommunicera ut informationen till 

medborgarna på förutom via årsredovisningen, till exempel via media och genom en skrift 

som ges ut varje år som heter ”Ett år i Örebro”. Denna skrift vänder sig till medborgarna och 

ses som en kort sammanfattning av årsredovisningen. Nilsson anger att skriften är begränsad i 

antalet upplagor och anser att den borde utvecklas, för att på så sätt ge mer information och 

bättre nå ut till medborgarna.  
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Enligt framställarna vänder sig skriften ”Ett år i Örebro” till kommuninvånarna, vilket innebär 

att den ses som ett verktyg för kommunikation med medborgarna. Broschyren är väldigt 

kortfattad och innehåller information som till största delen presenteras i text i form av 

sammanfattande artiklar om kommunens olika verksamhetsområden. Enligt GASB och 

Granof skall användarna kunna bedöma kommunens finansiella ställning samt kunna jämföra 

årets resultat med tidigare år. Detta går inte att utläsa från broschyren då information om 

kommunens finansiella ställning och årets resultat saknas helt. En matchning mellan 

kommunens intäkter och kostnader kan utläsas ifrån diagram där det förklaras i procent hur 

intäkterna och kostnaderna fördelas, dock kan ingen bedömning ske om under- eller överskott 

i kommunens ekonomi då belopp i siffror saknas. Användarna av ”Ett år i Örebro” får ingen 

information om den fastställda budgeten i jämförelse med årets resultat då information om de 

båda delarna saknas. Även bedömningar om hur väl lagar och regler har följts vid användning 

av de kommunala resurserna är inte möjligt att göra, eftersom även denna information saknas 

i skriften. Garnof och GASB anger även att användarna skall kunna bedöma kommunens 

prestationer i relation till kostnader för dessa och hur kommunen har uppnått sina mål. 

Kommunens måluppfyllelse kan till viss grad utläsas utifrån presentationen av de olika 

områdena. Dock saknas klara förklaringar om relationen mellan insatta resurser och utförda 

prestationer, vilket omöjliggör en utvärdering från medborgarnas sida.  

 

Utifrån ovanstående analys kan konstateras att ”Ett år i Örebro” inte fungerar som ett bra 

verktyg i kommunikation med medborgarna eftersom den utifrån GASB:s och Granofs synsätt 

inte innehåller den nödvändiga informationen för att tillgodose användarnas 

informationsbehov. Som har framgått av det empiriska materialet är distributionen av skriften 

inte tillräcklig för att nå ut till en större grupp av kommuninvånarna, vilket begränsar 

användningen av denna redovisningsinformation. Årsredovisningen används inte heller som 

kommunikationsverktyg mellan fullmäktige och medborgarna, trots att informationen i 

rapporten till störst del kan tillgodose användarnas informationsbehov. Slutsatsen kan dras att 

det inte uppstår någon kommunikation mellan kommunfullmäktige och medborgarna, då de 

ekonomiska rapporterna inte används av kommuninvånarna. 
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7 Diskussion 

7.1 Avslutande diskussion 
Som vi i våra slutsatser kunde konstatera är årsredovisningen inte anpassad till medborgarna 

trots att den till stor del innehåller den informationen som efterfrågas av medborgarna. Dock 

innehåller den även mycket annan information i form av fördjupningar som är mer lämpliga 

för beslutsfattarna inom den kommunala verksamheten. Enligt vår mening skulle det inte vara 

så svårt för kommunen att sammanställa en ekonomisk rapport som är mer anpassad till 

medborgarna eftersom informationen redan finns tillgänglig i årsredovisningen. Frågan är 

bara hur informationen på ett intressant sätt skall presenteras för medborgarna. Vi anser att det 

inte är nödvändigt att kommuninvånarna behöver läsa hela årsredovisningen för att kunna 

skaffa sig en uppfattning om kommunens ekonomiska ställning. Dock skulle en utveckling 

och förbättring av ”Ett år i Örebro” underlätta kommunikationen mellan fullmäktige och 

medborgarna och öka intresset för kommunens ekonomi från medborgarnas sida. Vi tycker att 

skriften bör innehålla mer konkret ekonomisk fakta som ger läsaren möjlighet att utläsa hur 

det har gått för deras kommun. Tydligare förklaringar i både text och siffror om kommunens 

resultat samt den planerade framtida resursfördelningen skulle kunna tillgodose användarens 

informationsbehov.  

 

När vi började arbetet med denna uppsats hade vi begränsade kunskaper om den kommunala 

sektorns organisation, verksamhet och redovisning. Under arbetets gång var vi tvungna att 

skaffa oss den nödvändiga informationen genom att fördjupa oss i andra ämnen som befinner 

sig ganska långt från företagsekonomi, vilket är vårt huvudämne. I avslutande skedet av detta 

arbete kan vi konstatera att denna nya information har utökat och utvidgat våra kunskaper. 

Även om det inte alltid var lätt så är vi glada att vi valde detta ämne då vi fick en möjlighet att 

bekanta oss med nya områden inom redovisningen.  

 

Resultatet av denna studie tillhandahållet ett praktiskt bidrag då den kan användas av 

invånarna i Örebro kommun samt framställarna av finansiella rapporter och 

kommunfullmäktige. Invånarna kan förhoppningsvis få ökat intresse och kännedom om den 

kommunala rapporteringen samt få ökade kunskaper om hur den finansiella informationen 

kan kommuniceras och användas för ansvarsutkrävande. Framställarna skulle kunna få utökad 

vetskap om medborgarnas informationsbehov. Antagligen kan även kommunfullmäktige dra 

nytta av resultatet från denna studie genom att få utvidgade perspektiv på hur de kan förbättra 

kommunikationen med medborgarna med hjälp av finansiell rapportering.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Det var intressant att få veta att det förekommer vissa skillnader mellan hur framställarna och 

fullmäktige ser på syftet med årsredovisningen. Framställarna påpekar årsredovisningens vikt 

som utvärderingsdokument medan fullmäktige anser att den både kan användas för 

utvärdering och för framtida beslut. Frågan är då om fullmäktige verkligen kan använda 

årsredovisningen som underlag för framtida beslut eftersom dokumentet inte är framtaget för 

detta syfte. Det kan vara intressant att undersöka om denna skillnad i synsätt på rapporterns 
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syfte ligger i konflikt med varandra och ta reda på om årsredovisningen kan användas som 

underlag för framtida beslut och i så fall på vilket sätt.  

 

Vid arbetet med uppsatsen har vi utgått ifrån empiriskt material som samlades in via 

intervjuer och granskning av ekonomiska rapporter. Intervjuerna gav oss information om 

framställarnas och fullmäktiges uppfattning om användning av ekonomiska rapporter. Vi 

tycker att det skulle vara intressant att även fråga medborgarna om deras uppfattning om den 

kommunala redovisningsinformationen. Vår undersökning berör bara en liten del av 

problematiken som handlar om användning av kommunala rapporter, därför skulle det vara 

intressant att utveckla detta ämne och ta reda på medborgarnas egna åsikter om den 

kommunala årsredovisningen.  

 

Från intervjun med Nilsson har det framgått att en utvärdering av kommunens årsredovisning 

skall genomföras inför 2012, vilken skall klargöra om nyttan med årsredovisningen överstiger 

dess kostnad. Vi tror att det skulle vara intressant att efter utvärderingen genomföra en 

undersökning för att ta reda på vad kommunen kommer fram till samt hur de har resonerat i 

denna fråga.  

 

Båda våra respondenter har påpekat att kommunen använder sig av andra 

informationskanaler, förutom årsredovisningen, för att nå ut till medborgarna och att dessa 

borde utvecklas. Molin beklagar att media inte använder sig av årsredovisningen som 

informationskälla, då den innehåller mycket användbar information. Vi anser att det skulle 

vara givande att genomföra en studie som kan kartlägga hur olika informationskällor, 

inklusive media, används idag och hur dessa skall kunna utvecklas och utvidgas för att 

tillgodose användarnas informationsbehov. Det kan även vara av intresse att se om 

kommunen kan använda sig av andra informationskanaler som de hittills inte har tänkt på för 

att förmedla den kommunala finansiella informationen.  

 

Avslutningsvis vill vi ännu en gång påpeka att problematiken med medborgarnas användning 

av den kommunala redovisningen är ett outforskat ämne i Sverige. Därför finns det stora 

möjligheter till fortsatt forskning inom området som förhoppningsvis kan ge tillgång till ny 

aktuell fakta om problemet och generera ny kunskap.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervju med Karin Nilsson 2/11-10 (09:10-10:10) 
 

Karin: Jag jobbar sedan några år tillbaka som ansvarig för års- och delårs redovisnings 

processen. Så det är jag som står bakom årsredovisningen men det är väldigt många personer 

som skriver i den. Min uppgift är att synka ihop de olika delarna så att alla gör det de ska. Jag 

står även för det man kallar sifferdelen, alltså resultat- och balansräkningen, noter och den 

sammanställda redovisningen. Men kan säga att jag är redovisningsinriktad, men det är så 

mycket mer än redovisning i årsredovisningen.  

 

Vi: Vilka intressenter redovisar ni för? 

Karin: I första hand är det fullmäktige som är mottagare av årsredovisningen eller snarare 

kommunstyrelsen och slutligen fullmäktige. Det är fullmäktige som vill ta reda på om 

verksamheterna har gjort det dessa förväntat sig att de skulle göra. Det hela börjar med att 

fullmäktige har en övergripande strategi med budget, som de tar fram året innan 

verksamhetsåret börjar, och sedan får de årsredovisningen som svar på om man har gjort det 

som står i ÖSB, den övergripande strategin med budgeten. Årsredovisningen är både en 

verksamhetsredovisning och en ekonomisk redogörelse för hur verksamheten har gått det 

gångna året. Uppföljning sker två gånger om året, dels vid årsbokslutet som vi gör den sista 

augusti och sen årsredovisningen som kommunstyrelsen får tillgång till i mars och 

kommunfullmäktige i april, med den 31 december som avslutsdatum.  

Sen finns det andra intressenter också, del så är det verksamheten själv med 

förvaltningschefer och liknande som använder den litegrann som en uppslagsbok i 

verksamheten, använder sig av statistik uppgifter från förgående år för att se hur det gick. Det 

finns även andra intressenter utanför verksamheten, vi har de kommunala bolagen som finns 

med i den sammanställda redovisningen, vilket är kommunens svar på koncernredovisning. 

Banker och finansinstitut av olika slag är också intresserade av Örebro kommun som 

organisation, vilka styrkor och svagheter vi har, då använder man oftast delårsrapporter och 

årsredovisningen i arbetet för att bedöma hur stabila Örebro är. Till sist är naturligtvis också 

medborgarna en intressentgrupp, men det är inte i första hand till medborgarna vi riktar 

årsredovisningen. Det finns andra sätt vi använder oss av för att nå ut till medborgarna, vi har 

till exempel en skrift som heter ”ett år i Örebro” som ges ut varje år och är en liten 

sammanfattning av de viktigaste delarna i årsredovisningen.  

 

Vi: Var finns den/ hur kan man få tag i den (ett år i Örebro)? 

Karin: Det är en liten broschyr som finns att hämta i receptionen på Rådhuset. Kommunens 

verksamheter och förtroendevalda kan använda den som ett hjälpmedel i kommunikationen 

och dialogen med brukare och andra intresserade medborgare, vid tillexempel träffar med 

dessa. De kan beställa broschyren via kommunens egna interna intranät. Den trycks upp i 300 

exemplar.  
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Vi: Har ni medborgarna i åtanke när ni framställer årsredovisningen, när det gäller 

t.ex. språket? 

Karin: Ja, vi språkgranskar handlingen så gott det går, men eftersom vi är så många skribenter 

är det oerhört svårt att få samma språk i hela handlingen. Vi får hjälp av 

informationsavdelning med att försöka göra texten så sammanhängande som möjligt så att 

den lätt går att följa. Årsredovisningen är en ganska omfattande handligt, det är sällan man 

läser den från pärm till pärm. Från medborgarna finns ofta ett specialintresse då man 

tillexempel har barn på förskola vill man läsa om barn och utbildning eller om man har någon 

förälder inom äldrevården väljer man att bara läsa de sidorna. Men läser man hela 

årsredovisningen från pärm till pärm märker man fortfarande att det är olika som skriver de 

olika delarna, även om vi ständigt jobbar med att förbättra det. Vi arbetar hela tiden för att den 

skall bli så förstårlig som möjligt, för i fullmäktige är det vanliga människor som sitter, alltså 

det är vanliga medborgare som sitter i fullmäktige. De måste också förstå vad det är vi skriver 

om, vilket gör att vi ständiga jobbar med förbättringar. Ibland kan man veckla in sig lite väl 

mycket så att det blir svårt att förstå, men vi försöker hela tiden att göra årsredovisningen mer 

tydlig.  

 

Vi: Det märks i årsredovisningen att ni försöker vara tydliga, tyckte vi alla fall, 100-

lappen ni visar i årsredovisningen är väldigt tydlig.  

Karin: Där är en typisk sida där medborgarna står i fokus, men också lätt för fullmäktige att 

förstå och få en snabb inblick hur det är med fördelningen, vad det är man har varit med och 

bestämt. För även som fullmäktigeledamot kan det vara svårt att se helheten, för oftast så 

delar ju de in verksamheterna mellan sig.  

 

Vi: Det verkar som att årsredovisningen snarare har ett utvärderingssyfte mot budget, 

är det så? 

Karin: Ja. Det finns önskemål att lägga in fler saker i årsredovisningen, men man måste också 

tänka på att det är en produkt som inte kan bli hur tjock som helst och då gäller det att hela 

tiden väga vad det är som skall finnas med. Dels finns det en lag som styr vad som skall 

finnas i årsredovisningen, men vi måste också ge utrymme för att fullmäktige skall få svar på 

de frågor de har i budgeten.  Då får man hitta andra sätt att följa upp de andra delarna och bli 

bättre på att finnas i de olika sociala medierna. Idag använder vi oss till störst del av 

hemsidan, men vi jobbar på att bli bättre på andra sociala medier också.  

 

Vi: Vet du om det finns något intresse från medborgarnas sida att ta del av 

årsredovisningarna? 

Karin: Ja, det är svårt att avgöra, alltså som medborgare kan man också räkna in studenter 

och det är många studenter som frågar efter årsredovisningar, åtminstone 10-15 stycken om 

året och då är det ju inte bara studenter från Örebro. Sen märker inte jag om det är många som 

hämtar årsredovisningen här i receptionen, men det försvinner ett antal där också så några är 

det varje år. Men jag får de som fråga efter årsredovisningen på mailen och de skickar jag ut 

till och det är ett 20 tal per år. Sen vet vi inte hur många som tittar och skriver ut den på nätet, 

det finns det ingen statistik på. För de som bara söker en viss uppgift är det lättare att gå den 

vägen.  
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Vi: Får ni några frågor från medborgarna om innehållet i årsredovisningarna? 

Karin: Inte som når mig särskilt ofta, det kan ju vara så att man ställer de direkt ute i 

verksamheten. Så svaret blir nej. 

 

Vi: Intresset från medborgarnas sida är ganska lågt kan man då säga, vad tror du 

behövs för att öka medborgarnas intresse? 

Karin: Då måste årsredovisningen presenteras i en helt annan förpackning. Idag är den 

alldeles för formell. Jag tror att man kan öka medborgarnas intresse genom att göra enklare 

presentationer på nätet och jobba vidare med och utveckla ”Ett år i Örebro”. Om någon är 

nyfiken, så kan man hjälpa den nyfikenheten vidare.  Vissa kanske vill titta på saker som de 

kanske inte visste att de var intresserade av. Men jag tror inte att man gör det via 

årsredovisningen för att det är så mycket fakta i den som är ganska svåruppfattad om man inte 

har någon ekonomiutbildning i bakgrunden. Andra intressenter, som till exempel finansbolag 

och liknande är vana vid att läsa en finansieringsanalys och noter och de har behov av den 

typen av fakta. Men medborgare kanske inte kan utläsa hur bra kommunen mår genom att gå 

in och titta i de rapporterna, det kanske finns andra saker man kan undersöka i så fall.  

 

Vi: ”Ett år i Örebro” verkar som en enklare sammanställning, men vi hade ingen aning 

om att den fanns. 

Karin: Den är till för medborgarna och den distribueras via verksamheter. Till exempel när 

verksamheter har studiebesök av en grupp, då kan man dela ut den broschyren. Skriften 

skickas inte ut till alla medborgare. ”Ett år i Örebro” är till för verksamheterna, så att de skall 

ha något att dela ut när de har några som är intresserade av att ta del av informationen. För att 

nå ut till en bredare grupp av medborgare använder sig kommunen av en sida i NA som heter 

”Örebro informerar”.  

 

Vi: Vad är ”Örebro informerar”? 

Karin: Det är informationsavdelning som har ansvar för informationen som ges ut där. Sidan 

innehåller information om vad som händer i kommunen och lite olika fakta. Men efter bokslut 

tror jag att de brukar publicera lite ekonomisk information där också.  

 

Vi: Efter att ni har lämnat över årsredovisningen till kommunfullmäktige vad händer 

då med den?  

Karin: Nja, vi lämnar den till kommunstyrelsen som sedan lämnar de den vidare till 

kommunfullmäktige. Innan den lämnas till kommunfullmäktige gör vi den i ordning så att den 

skall bli i tryckt form med bra layout. Sen bestämmer vi också vem som skall få den direkt 

efter fullmäktige. När fullmäktige har godkänt den och fattat beslut runt omkring den så går 

den ut till ett antal kommuner som vi samarbetar med, banker, fack och kommunala bolag 

samt revisorer och liknande. Revisorerna tittar på årsredovisningen även innan den lämnas till 

fullmäktige av kommunstyrelsen. De har med en revisionsrapport längst bak i 

årsredovisningen där de ger sin syn på hur året har varit för kommunen i förhållande till 

budgeten.  
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Vi: Är det förtroendevalda revisorer? 

Karin: Ja, och så tar de hjälp av ett bolag som utför revisionen, PwC, komrev.  

 

Vi: I hur många exemplar trycks årsredovisningen? 

Karin: 500 stycken.  

 

Vi: Varför tar ni fram en årsredovisning, vad är det för syfte med den? 

Karin: Syftet är att ge svar på om verksamheten har klarat sitt uppdrag gentemot fullmäktiges 

beslut om budget. Det är det primära syftet. Det finns ett antal finansiella mål, 

verksamhetsuppdrag samt mål för ekonomisk hushållning, så i årsredovisningen 

återrapporterar vi om dessa mål och uppdrag, på vissa av dessa gör vi återrapportering även 

vid delårsrapporten.  Så det är den informationen som presenteras i årsredovisningen och även 

det ekonomiska utfallet utifrån resultat- och balansräkning. Informationen visar hur 

kommunen ligger till i förhållande till budgeten samt hur det ser ut i koncernen. Fullmäktige 

har även ansvar för koncernen därför är det primära syftet att även återrapportera dessa fakta. 

Årsredovisningen skall visa hur det gick för kommunen under det gångna året.  

 

Vi: Kan budgeten ses som framåtriktad och årsredovisningen som utvärdering? 

Karin: Ja. 

 

Vi: Ungefär hur många är involverade i processen med framställande av 

årsredovisningen? 

Karin: Ca 100 stycken. Det är en sådan process där många är inblandade i. Det hela börjar 

egentligen med att verksamheterna skriver sina verksamhetsberättelser och sedan aggregerar 

de till förvaltningens årsberättelser som varje förvaltning lämnar till sin nämnd. Vidare 

sammanställs dessa berättelser till programnämnder. Från programnämnders berättelser 

plockar vi in information i årsredovisningen. Så ska man räkna in alla som involverade i 

processen, räcker det inte med 100 stycken. Men direkt inblandande i, det vill säga de som 

skriver fakta direkt in i årsredovisningen, är ca 15 stycken. Men dessa har samlat in 

information från andra.  

 

Vi: Ungefär hur långtid tar det att ta fram en årsredovisning? 

Karin: Det finns två processer, framställning av delårsrapporter och framställning av 

årsredovisning. Arbetet med årsredovisningen börjar med att vi ta fram mallar för hur 

driftnämndernas årsberättelser ska se ut. Detta görs för att vi skall få ett likvärdigt material 

från de olika nämnderna. Framtagandet av mallar börjar i november och det görs på den 

avdelningen där jag arbetar. Sedan får de ut en tidsplan om hur vårt interna arbete skall gå till. 

Driftnämnderna skall vara klara men sina årsberättelser sista januari och efter det sätter 

programnämnderna igång med sin rapportering som skall vara klar på ca två veckor. Sedan 

fortsätter vi att aggregera dessa rapporter fram till mitten på mars, då kommunstyrelsen har 

sitt första beredningsmöte och då ska vi vara klara. Innan det ska informationen 

språkgranskats och läggas in i en snygg layout. Det är viktigt att det layoutas på ett tillgängligt 

sätt, annars blir redovisningen för omfattande och svårläst. Så själva arbetet pågår i cirka tre 

månader, kan man väl säga.  
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Vi: Vilken roll spelar de förtroendevalda revisorerna?  

Karin: PwC, komrev, är inne och granskar siffrorna och handlingen, sedan ger de ett 

utlåtande till de förtroendevalda revisorerna. De sistnämnda har möjlighet att under året träffa 

verksamhetsansvariga för att fråga om verksamheternas uppdrag och om hur man uppfyller 

fullmäktiges intentioner. Denna information brukar sammanfattas i en revisionsberättelse som 

ligger sist i årsredovisningen. Vid granskningen utgår de ifrån, dels lagen naturligtvis, men 

också fullmäktiges beslut om övergripande strategier i budgeten. De skall ge en bild av 

verksamheten till de utomstående medan vi är mer interna i vårt uppdrag. Sedan brukar vi 

presentera rapporten för revisorerna innan de gör sitt slutliga uttalande för att de ska ha en 

chans att ställa frågor till oss. Under hela granskningsperioden kan de ställa frågor till oss om 

de har några funderingar.  

 

Vi: Vilka tror du revisorerna har i åtanke vid granskning? 

Karin: De har nog medborgarperspektiv, det tror jag. De ska granska hur man har skött sig för 

Örebros bästa, om man säger så. Men alltid utifrån vad fullmäktige har bestämt. Det är inte 

alltid så att fullmäktiges beslut passar alla medborgare. Revisorerna utgår alltid från vad 

fullmäktige har bestämt då fullmäktige ses som en representativ grupp från medborgarna. 

Revisorerna kan även ha synpunkter på hur vi har skrivit informationen i årsredovisningen. 

Det kan hända att de tycker att vi inte har skrivit det som medborgarna behöver få svar på. På 

det sättet hjälper revisorerna oss att bli bättre tillgängliga för fullmäktige som också är 

medborgare. 

 

Vi: Så ni tänker alltså fullmäktige som en medborgare? 

Karin: Ja, men som medborgare med en viss förkunskap om den kommunala verksamheten. 

Vi kan inte skriva i årsredovisningarna på ett sådant sätt som skulle passa en person som vi 

hämtar från gatan. Vi förutsätter att fullmäktige vet ganska mycket om den kommunala 

organisationen. Det skulle vara omöjligt för oss att förklara varenda begrepp, naturligtvis 

försöker vi förklara förkortningar, men vi förklarar inte hela den kommunala organisationen. 

Då vi anser att mottagargruppen är fullmäktige och vi förutsätter att de vet en hel del om den 

kommunala verksamheten. Vi ser fullmäktige som de pålästa medborgarna, annars skulle det 

behövas betydligt fler antal sidor i årsredovisningen.  

 

Vi: Vilken information tror du intresserar de olika intressenterna, vad vill de veta? 

Karin: Fullmäktige tror jag vill ha svar på hur de olika nämnderna har klarat resultatet, det 

vill säga om de har klarat ett noll resultat eller har till och med gjort ett bättre resultat. 

Fullmäktige vill veta om hur mål- och uppdragsformuleringar har gått i nämnderna. Dessa 

mål och formuleringar är inte uttryckta som tydliga och exakta, utan de är 

utvecklingsinriktade. Det är de uppdrag som nämnderna har fått från fullmäktige och det 

innebär att dessa får återrapportera om hur läget är just nu och om hur de tror att de kommer 

att ligga till framåt och vilken beredskap de har för att fylla upp de framtida önskemålen. 

Även informationen om hur den finansiella situationen ser ut och om vilka 

utvecklingsaktiviteter man har jobbat med i de olika nämnderna samt mål för god ekonomisk 

hushållning är av intresse för fullmäktige. 
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Bankerna är nog mest intresserade av balansräkningen. De vill veta hur stabil kommunen är 

och om det finns några osäkra avsättningar i redovisningen. Bankerna behöver denna 

information för att göra en bedömning om vilken styrka vi har för att tillexempel kunna betala 

tillbaka lån. De kommunala bolagen är intresserade av vad vi skrivit om dem. 

Andra kommuner brukar titta på hur vi utformar årsredovisningen. De vill veta hur andra 

framställer sina årsredovisningar för att ta efter andras sätt att redovisa. Det brukar vi också 

göra, vi tittar på andra kommuners redovisningar för att se om vi hittar något bra sätt att 

presentera verksamheten på. Man brukar även jämföra siffrorna, statistiken och ekonomin 

men varandra. Vi har ett nätverk som består av åtta kommuner och inom detta nätverk utbyter 

vi information med varandra innan årsredovisningen är klar. Detta gör vi just för att kunna 

göra sådana jämförelser. Kommunerna som ingår i nätverket är likartade med Örebro 

kommun så som till exempel Norrköping och Linköping. 

 

Vi: Ni nämner medborgarna ofta i årsredovisningen, men säger att det inte är en 

målgrupp, hur kan detta förklaras? 

Karin: Medborgaren är ingen målgrupp i årsredovisningen, men de är en målgrupp för 

kommunens verksamhet. Man kan säga att det är driftförvaltningen ute i verksamheter som 

möter medborgarna allra mest och där är det viktigt att ha medborgaren i fokus. Medborgarna 

är också viktiga på de högre nivåerna som programnivå och högre, man måste kunna förmedla 

informationen på ett bra sätt ut till medborgarna. Men jag har ingen direktkontakt med 

medborgarna så min uppgift är att stödja driftnämnderna i deras relation till medborgarna. 

Men det finns andra personer på Rådhuset som har kontakt med medborgarna.   

 

Vi: Brukar du få frågor om årsredovisningen från kommunfullmäktige? 

Karin: Jag har aldrig fått några frågor direkt från fullmäktige, men det kan vara så att det 

kommer någon fråga till kommundirektören som sedan går till min chef och slutligen hamnar 

hos mig, men det vet inte jag i så fall. Det är många av dem som sitter i fullmäktige som även 

sitter i drift- eller programnämnder och dessa får månadsuppföljningar från sina nämnder. 

Även de som sitter i kommunstyrelsen får regelbundet månadsuppföljningar, så det borde inte 

vara några överrakningar för dessa när de får handlingen (årsredovisningen). Men det kan 

även finnas de som bara sitter i fullmäktige och dessa får bara delårsrapporter och 

årsredovisningen.  

 

Vi: Årsredovisningen är så pass tydlig och övergripande så man kan tro att den vänder 

sig till externa användare, men den största målgruppen är interna användare, hur ser ni 

på nyttan kontra kostnaden? 

Karin: Vi har gjort den bedömningen att det är värt de pengarna. Men vi ska utvärdera inför 

2012 om vi skall göra det på något annat sätt. Alternativet är att årsredovisningen bara skall 

finnas på webben, men det som kostar i dag är layouten och arbetstiden. Vi måste ha en 

handling som går till fullmäktige. Alternativet är att man bara skriver rad upp och rad ned och 

inte har några figurer, och då kommer handlingen att bli betydligt mer omfattande i antalet 

sidor. Skall vi finnas på webben måste den vara layoutad annars går den inte att läsa. Så 

frågan är om det skall vara en produkt som folk kan läsa eller inte kan läsa. Det sista 

momentet i framställningen av årsredovisningen är att trycka upp den och det är nästan det 
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billigaste. Så än så länge står vi på oss och säger att vi skulle kunna minska något i antalet 

sidor, men vill ändå ha en produkt. Får vi andra direktiv om hur vi skall göra så får vi anpassa 

oss till det.  

 

9.2 Bilaga 2: Intervju med Lars Molin 18/11-2010 (13:30-14:20) 

 
Vad har ni i kommunfullmäktige för uppdrag? 

När det gäller årsredovisningen är det så att vi skall besluta enligt de förslagen som föreligger, 

bevilja ansvarsfrihet och godkänna årsredovisningen. Vi har ett formellt uppdrag, sen har vi 

ett uppdrag som handlar om hur vi behandlar årsredovisningen. Särskilt jag som ordförande 

har ett uppdrag om hur sammanträdet läggs upp och hur diskussionerna runt årsredovisningen 

förs. Så dels har vi formella uppdrag och sen har vi också ett uppdrag att genomlysa 

årsredovisningen. 

 

Vad menar du med formella uppdrag? 

Det har med ansvarsfrihet att göra och att ta de besluten som hör till utifrån revisorernas 

rekommendationer. Men sen är det ett uppdrag att genomlysa årsredovisningen. 

 

Gör ni det vid sammanträden? 

Ja, vi har ett möte som brukar vara i april där vi ägnar oss åt årsredovisningen. Då sker en 

redovisning av dess innehåll, revisorerna presenterar sin revisionsberättelse och efter det har 

vi debatt om själva årsredovisningen. 

 

Och det är efter att ni har fått årsredovisningen i pappersform? 

Ja, just det. Årsredovisningen är inte så fint tryckt då, det är inte den slutliga versionen, för 

den kommer först när den är fastställd. Årsredovisningen har då gått igenom flera steg innan 

den kommer upp till kommunfullmäktige, som är den sista instansen. Man har först tagit den 

till kommunstyrelsen, de bereder alla frågor som skall upp i kommunfullmäktige, den har 

också varit ute i nämnderna och diskuterats på nämndnivå, men där tar man inga beslut om 

årsredovisningen utan besluten tas i fullmäktige.  

 

Vad har kommunstyrelsen för uppdrag? 

Ja, alltså kommunstyrelsen är beredande inför kommunfullmäktige. De har en 

beredningsfunktion, men själva beslutsfunktionen ligger på kommunfullmäktige. Sen har 

kommunstyrelsen en egen budget och uppföljning som de diskuterar.  

 

Kommunstyrelsens budget har kommunfullmäktige fattat beslut om och det är likadant 

som för de andra nämnderna? 

Kommunfullmäktige beslutar om budgeten för hela kommunen, både för kommunstyrelsen 

och för alla nämnderna. Kommunfullmäktige fattar också beslut om årsredovisningen för hela 

kommunen, för helheten.  

 

Har kommunfullmäktige ett medborgar fokus? 

Ja, det där är en samhällsfråga. Dels har det varit något för kommunen att sätta medborgaren i 
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centrum och det har varit ett ledande tema. Detta tycker jag återspeglas väldigt mycket i 

årsredovisningen, att medborgaren är i centrum.  

 

Kan medborgarna kräva ansvar från fullmäktige? I så fall hur kan det ske? 

Ja, vi fullmäktige är valda av medborgarna och ansvariga inför dessa. Medborgarna har goda 

skäl att få insyn i hur vi bedriver kommunens verksamhet och de resultat vi kommer fram till. 

Det handlar inte bara om de ekominska resultaten som man ser i årsredovisningen, utan det är 

även det som står i förvaltningsberättelsen. Årsredovisningen är ambitiös, en fantastisk källa 

om man vill veta hur det har gått för kommunen, om olika uppföljningsuppdrag och hur vi har 

nått våra mål. Den finns också ett särskilt personalbokslut och det finns även en skrift om 

”hållbart Örebro”.   

Vad man kanske skulle önska är att informationen i årsredovisningen uppmärksammades mer, 

det är enormt mycket statistik som finns i årsredovisningen. Det här är något som vi inom 

årens lopp diskuterat, det finns en tendens att man går förbi årsredovisningen man klubbar den 

bara utan att analysera vad vi har gjort och hur resultatet blev, både i siffror och uppfyllande 

av mål. Jag tycker att årsredovisningen är ett fantastiskt material för media att använda vid 

redovisning av vissa saker, man skulle kunna göra massor av intressanta artiklar för 

örebroarna.  

 

Det som man har sett i Nerikes Allehanda är 100-lappen som finns i årsredovisningen. 

Men jag tänker på den övriga informationen, till exempel de olika målen vi har, den är väldigt 

lättillgängligt med färgmarkeringar och så. 

 

Det är det vi menar, att årsredovisningen är så utförlig, det finns tabeller, diagram och 

statistik, men ändå verkar det inte finnas något intresse från medborgarnas sida. 

Nej, det gör inte det. Det kan man även som politiker tycka att det finns väldigt dåligt intresse 

för det som har skett, alltså uppföljning. I en valrörelse är det väldigt få som är intresserade av 

det som har skett utan vill bara veta vad man skall göra. Dessa hör egentligen ihop för det som 

har skett ligger till grund för det som kommer att ske i framtiden.  Här finns det stora brister 

och då har vi olika ansvar till varför det är som det är. Kommunen har ett ansvar att informera 

vilket vi under årens lopp har gjort på lite olika sätt, vi har bland annat gett ut broschyrer.  

Även media har ett ansvar att få ut informationen till medborgarna. Om jag vore journalist 

skulle jag hitta massor av intressanta saker i årsredovisningen att ta upp till exempel titta på 

mål för god ekonomisk hushållning. Det är intressant att se hur väl kommunen uppfyllt målen 

eller varför de inte gjort det, då kan man ställa till svars de som har fattat beslut om de olika 

frågorna. Årsredovisningen är en guldgruva, den är så lättläst och med intressanta tabeller. Jag 

kan förstå om man inte förstår det ekonomiska med siffror, det kan vara svårt, men det finns 

så mycket ord och diagram som man kan följa upp. Årsredovisningen börjar med ett 

helhetsperspektiv och går sedan ner på olika nämnder.  

 

Tycker ni att det finns något intresse från medborgarnas sida? 

Nej, dåligt! 
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Får ni några direkta frågor någon gång? 

Nej, nej.  

 

Årsredovisningen är så bra och utförlig, men till vems nytta egentligen? 

Ja, till vems nytta? Det känns ändå att det här är ett sådant viktigt material. Jag tycker inte att 

vi skall minska på ambitionerna, vi skall hålla uppe dessa, men vi skall kanske diskutera i hur 

vi får en bättre diskussion med medborgarna om årsredovisningen. 

 

Kan man använda sig av media för att bättre få ut informationen? 

Media har en väldigt viktig roll och vad folk vet om oss i kommunpolitiken har de läst i 

Nerikes Allehanda eller sett på Tvärsnytt. Men samtidigt är det för enkelt att bara skylla på 

media, det är så lätt att vi säger att det är medias fel. Jag skulle nog säga att det ligger på flera 

parter. Det gäller även att medborgarna har ett intresse att följa upp hur det gått, det är ju 

skattepengarna som har förvaltats, de borde vara intresserad av förvaltningen. Tyvärr är det så 

att intresset är väldigt lågt hos medborgarna.  

Vi har försökt att få fullmäktiges ledamöter, politikerna, att jobba mer med det här. Som jag 

sagt tidigare så har vi ett fullmäktige möte som huvudsakligen ägnas åt årsredovisningen, då 

har vi debatt i princip en hel dag och försöker debattera utifrån olika ämnesområden. Vi börjar 

med en debatt som rör den övergripande kommunstyrelsens verksamhet och då är det mest de 

lokala partiledarna som deltar i debatten, då brukar media alltid vara där. Efter det har vi 

debatter utifrån olika ämnen tillexempel, barn och utbildning, social välfärd och 

samhällsplanering, då blir intresset plötsligt inte lika stort. Dessa debatter är viktiga för både 

majoriteten och oppositionen, då oppositionen skall ställa de kritiska frågorna om varför man 

inte uppnått målen och majoriteten gärna vill tala om hur bra man har varit. Det skiljer sig i 

olika kommuner hur man debatterar årsredovisningen, i en del kommuner debatterar man inte 

alls eller väldigt kortfattat. Men jag tror att man måste ägna ett fullmäktigemöte åt att 

debattera. 

 

Hade ni några idéer om hur man kan öka intresset för medborgarna? 

Det är inte helt lätt, vi har försökt på olika sätt att enkelt redovisa årsbokslutet. Vi har under 

årens lopp haft broschyrer och ibland annonser med en eller två sidor med information. 

Årsredovisningen är så stort material så medborgaren måste nästan ha lite vägledning för att 

se de kritiska frågorna. Det är ett ömsesidigt ansvar, medborgarna borde också sälla frågor om 

årsredovisningen och det är ett område att arbeta med. Vi som jobbar med politik tycker 

ibland att man frågar alldeles för lite om vad vi har gjort. Oftast blir det bara enstaka frågor 

som kommer med i media, dessa kan uppmärksammas för att det är en intresseorganisation 

som driver frågan.  

 

Vems intressen representerar ni som mottagare av årsredovisningen? 

Vi skall stå för medborgarintresset, det är vårt perspektiv, valda medborgare.  

 

Hur uppfattar ni informationen i årsredovisningen? Tycker ni att den är användbar? 

Är informationen i årsredovisningen svår/lätt för er att tolka? Varför/varför inte? 

Jag har varit kommunpolitiker i 16 år och sett 16 olika årsredovisningar, det har skett en stor 
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utveckling om man tittar på de som var i början på 90-talet och jämför med den senaste 

årsredovisningen (2009). Jag tycker att den är pedagogisk, risken är att folk inte orkar läsa 

den. Jag tycker att man kan få en bra uppfattning bara genom att bläddra igenom 

årsredovisningen, då det finns tydliga markeringar (färger) på hur det har gått för kommunen. 

Sen bör man som kommunpolitiker också kunna lite grundläggande redovisning, man måste 

kunna läsa ut siffermaterialet och kunna tolka och skilja på vad som är investeringar och 

driftkostnader, kunna de enkla begreppen. 

 

Man skräms lite som medborgarna av att bara höra ordet redovisning.   

Ja, även fast det är mer text än siffror. Jag är ju ekonom så jag kan tycka att det nästan är lite 

väl lite siffror. 100-lappen är väldigt viktigt, den beskriver hur de olika verksamheterna skall 

finansieras. 

 

Vad tycker ni är syftet med finansiellrapportering? 

– Som utvärderingsdokument eller fattar ni även framtida beslut (budget) utifrån den? 

Det finns nog olika syften med årsredovisningen. Dels är det för att visa det ekonomiska 

resultatet i siffror, dels att vi kan se hur vi uppfyllt de mål som vi antagit i 

kommunfullmäktige. Årsredovisningen bör även vara en grund för framtida planering, det 

som kommer i budgeten. Det är ju omöjligt egentligen att fatta beslut om en budget om man 

inte har den här grunden (årsredovisningen).  

 

Men hur fungerar det, ni får väl årsredovisningen första gången i mars, när skall 

budgeten vara lagd? 

Vi har nu börjat med att lägga budgeten efter sommaren. I många kommuner lägger man 

budgeten i juni, vilket faktiskt är lite tidigt, särskilt i en så stor organisation som Örebro 

kommun. Man har heller inte budgetförutsättningarna klara, regeringen lägger sin höstbudget 

i oktober och kommunens budget är så beroende av den, så att egentligen borde man inte ta 

fram budgeten förens i oktober. 

 

Använder ni årsredovisningen både för att se vad som har hänt och för framtiden? 

Ja, så skall de vara.  

 

Finns det andra sätt ni använder årsredovisningen på?  

Det är också för att utvärdera verksamheten, den är inte bara för budgeten, utan också för den 

löpande verksamheten. Alla nämnder måste utvärdera sin del av verksamheten, men man 

följer detta under året i andra rapporter.  

 

När ni får årsredovisningen för 2009 är budgeten för 2010 redan lagd, detta innebär då 

att det blir 2 år mellan årsredovisningen och budgeten? 

Ja, det blir så. Det sker även annan rapportering och delårsbokslut så vi lever inte i ett vakuum 

där emellan.  
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Använder ni er mycket av intern rapportering, det vill säga direkt kontakt med 

ekonomiavdelningen? 

Ekonomerna redovisar till nämnderna och nämnderna har i princip ekonomisk uppföljning 

varje månad, varje sammanträde. Kommunstyrelsen får det samlade resultatet.  

 

Använder ni er mer av interna rapporter än årsredovisningen vid budgetering? 

Ja, det är det man använder mest. Så det är den typen av rapporter som mera påverkar 

verksamheten. Vid budgetering används naturligtvis årsredovisningen tillsammans med andra 

underlag som t ex prognos över skatteintäkter, politiska prioriteringar. 

 

Anser ni att årsredovisningen kan användas som ett ”betyg” på hur väl ni lyckats med 

förvaltningen. 

Ja, det tycker jag. Som den är upplagd nu tycker jag att man kan använda ordet betyg, det är 

ganska bra.  

 

Hur går budgeteringsprocessen till? Vad är det som avgör fördelningen av medlen? 

Det är en lång process, under våren tas det fram ett underlag, riktlinjer för budgetarbetet. Det 

är en mängd faktorer som tas fram av ekonomiavdelningen och då spelar sådana faktorer in 

som konjunkturläge och prognoser på förväntade skatteintäkter. Sen påbörjas det också ett 

arbete inom varje nämnd, de har en viktig uppgift att utarbeta sina budgetar. När vi i 

kommunfullmäktige fattar beslut kring budgeten tar vi fram en totalrama för hur mycket varje 

nämnd skall få, vi går inte in på detalj, sen är det upp till varje nämnd att använda ramen för 

detaljbeslut om budgeten. Vi ger bara direktiv om hur mycket varje nämnd får och tar även 

fram målen. Så de har målen och sin ram och sen kommer detaljarbetet i varje nämnd. Det är 

det enda sättet att klara en så stor kommun. 

 

Vi har tänkt lite på detta om man är missnöjd med något inom en nämnd, då klagar 

man hos den nämnden, får ni reda på det eller fastnar det på vägen?  

Alla klagomål kommer inte fram direkt till oss på kommunfullmäktige. Det finns olika 

metoder på att få fram klagomålen, det finns möjlighet för fullmäktigeledamöter att ställa 

frågor till ansvarigt kommunalråd eller till ordföranden i en nämnd. Detta är oftast ett sätt för 

oppositionen att föra upp frågor på dagordningen dessa frågor har ofta sin grund i klagomål 

från medborgarna. Kommunalrådet får väldigt mycket synpunkter från medborgarna, så det är 

även därifrån synpunkterna kommer fram till kommunfullmäktige. Så det kanske inte kommer 

frampå något samlat sätt till kommunfullmäktige.  

 

Det är ändå ni som ger ramarna till varje nämnd och det är ni som kan påverka 

verksamheten. 

I fullmäktige så sitter ju ansvariga kommunalråd, de flesta som sitter i kommunfullmäktige 

har ett uppdrag inom någon nämnd och det är nödvändigt.  

 

Har medborgarna någon påverkan vid budgeteringen? Tänker ni på vad medborgarna 

vill ha, både direkt och indirekt?  

Vi har börjat med något som heter medborgarbudget i samarbete med några gymnasieskolor i 
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Örebro. Dels är det svårt att veta hur man gör det men dels är det viktigt också, det är svårt att 

hitta metoder för det hela. Det finns en mängd olika intressen och de skall man lyssna på, men 

till sist är det politikernas uppgift, de förtroendevaldas uppgift, att kunna göra prioriteringar 

och avvägningar mellan dessa olika intressen. Det är där vi har de olika politiska partierna, jag 

tror att väldigt stort ansvar ligger på de olika politiska partierna att ha den här kontakten med 

medborgarna och föra fram dem i budgetarbetet och även i den totala sammanställningen. Det 

finns alltid frågor om vad man skall satsa på men det finns begränsade resurser och det är 

politikernas stora uppgift att göra dessa avvägningar. Partierna har olika program, det är 

viktigt, men partierna måste fungera gentemot sina väljare. 

Det räcker inte att medborgarna gör sina val vid det allmänna valet utan de måste även under 

dessa fyra år finnas en oavbruten dialog mellan politikerna och medborgarna. Det borde 

finnas ett mer aktivt ”samarbete” mellan partierna och medborgarna. Även nämnderna skall ta 

sitt ansvar gentemot medborgarna när de fattar sina beslut. Det är viktigt att man vid beslut tar 

diskussionen med medborgarna, men det är inte säkert att man alltid kan tillgodose allas 

önskemål, det kan man inte. Då blir det ibland ett beslut som tas politiskt, när man väger in 

olika faktorer. Det finns även vissa tysta grupper vars åsikter är svåra att få in men väl så 

viktiga. Ett exempel på denna grupp är de som är äldre, det är sällan man hör deras protester 

vid beslut. Då måste man som politiker vara väldigt lyhörd för att fånga in även deras 

synpunkter.  

 

Hur tror du att man kan göra det? Genom att olika nämnder arbetar mer aktivt? 

Ja. Sen finns det ju olika pensionärsorganisationer och ett råd för dessa frågor, 

kommunalpensionärsråd. Man måste vara medveten om att deras röster kanske inte låter lika 

mycket som vissa andras. Samtidigt finns det starka röster, som t.ex. inom idrotten. Det är 

därför vi har politiker som skall avväga dessa röster och lyssna på allas intressen.  

 

Hur väljs man till kommunfullmäktige? 

Partierna sätter samman en lista med namn och väljarna kryssar i personen de vill rösta på till 

kommunfullmäktige. Det borde vara mer ansvar för oss som är förtroendevalda gentemot de 

som röstat på oss. Att man skall ge tillbaks mer, men det är inte så lätt att göra för att man inte 

vet vem som har röstat på vem. Hos den stora massan är inte intresset så väldigt stort så det är 

mest vid valtider man fokuserar på politiken.  

 

 


