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Vad är syftet med årsredovisningar i offentliga 
organisationer? 
Årsboksluten är klara. Nu pågår ett intensivt arbete på många håll med att offentliggöra presentabla 
årsredovisningar. Men varför då? Och för vem? Vad är det för berättelse som framträder i en 
årsredovisning? 

  
Att underlätta kapitalanskaffning är det grundläggande syftet med en årsredovisning för företag 

Ett företag producerar och säljer varor eller tjänster för att generera intäkter och vinst.  Produktion 

innebär kostnader i form av lön och insatsvaror. Intäkterna behöver täcka kostnaderna för att företaget 

ska överleva på sikt. Vid förlust eller expansion behöver företaget utöka sitt kapital. Potentiella 

långivare i form av aktieägare, banker eller leverantörer behöver då få information om företagets 

ekonomiska ställning och betalningsförmåga för att bedöma om företaget kan återbetalda lånet med 

utlovad avkastning eller ränta – om inte, riskerar långivaren att hamna på obestånd. 

 

Att redovisa intäkter, kostnader och resultat i form av en årsredovisning har därför en viktig funktion 

för företag – det är helt enkelt en förutsättning för att skaffa kapital till verksamheten. För att 

kreditmarknaden ska fungera är det därför naturligt att företagens årsredovisningar upprättas enligt 

särskilda regler så att potentiella aktieägare eller långivare får en rättvisande bild av företagets 

ekonomi och att de offentliggörs via Bolagsverket.  

 

Informationen i årsredovisningarna används av olika aktörer på olika sätt. När jag arbetade på 

kreditupplysningsföretag använde vi informationen i årsredovisningarnas resultat- och 

balansräkningar för att skapa nyckeltal och modeller för värdering av företagens betalningsförmåga 

för att bedöma konkursrisken på ett års sikt. Våra analyser utmynnade i ett kreditomdöme som kunde 

vägleda leverantörer om och i så fall hur mycket man med säkerhet kunde lämna krediter till en kund. 

Som kreditrådgivare förstod jag syftet med årsredovisningarna. Jag förstod att kapitalmarknaden inte 

skulle fungera utan informationen i årsredovisningarna. Företagen skulle svårligen locka till sig kapital 

i form av aktier, leverantörskrediter eller banklån.  

 

Mot denna bakgrund har jag funderat över syftet med årsredovisning i offentlig sektor. Visst kan det 

vara intressant för leverantörer och banker att undersöka myndigheters, regioners och kommuners 

ekonomiska ställning och betalningsförmåga – men ingen av dem offentliggör sina årsredovisningar 

hos Bolagsverket.  Deras finansiella styrka finns därför inte med i kreditupplysningsföretagens 
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kreditupplysningar. Det finns inte heller några regler för var de ska publiceras, det är upp till varje 

myndighet, region eller kommun att besluta om detta. Oftast sker det på deras webbplats.  Det får mig 

att ställa frågan:  

 – Varför och för vem skapar myndigheter inklusive länsstyrelser, regioner och kommuner årligen 

årsredovisningar? 

 
Syftet med myndigheters årsredovisningar är att ge information till regeringen 

 Att myndigheter årligen ska upprätta en 

årsredovisning framgår av förordning 

(2005:605). På Ekonomistyrningsverkets 

hemsida läser jag vad årsredovisningen ska bestå 

av: resultatredovisning, resultaträkning, 

balansräkning, anslagsredovisning och noter. Jag 

läser också varför en årsredovisning ska tas fram.  

 

 

Årsredovisningen ska på ett kortfattat sätt ge underlag för regeringens uppföljning, prövning av 

myndighetens verksamhet. Ekonomistyrningsverket är också tydlig med vem som är mottagare av 

årsredovisningen. Den ska på elektronisk väg ställas till regeringen och berört fackdepartement samt 

skickas till Ekonomistyrningsverket, Finansdepartementet, Riksdagens utredningstjänst, 

Riksrevisionen och Statskontoret. 

 

Men någonting har hänt efter vägen. Årsredovisningarna är inga korta redogörelser och den 

ekonomiska informationen (resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och anslagsredovisning) 

utgör en mindre del av informationen i redovisningarna. En titt på några årsredovisningar för år2021 

visar: 

- Försäkringskassans årsredovisning är på 230 sidor, varav 32 sidor ekonomisk information. 

- Pensionsmyndighetens årsredovisning är på 171 sidor, varav 30 sidor ekonomisk information. 

- Skatteverkets årsredovisning är på 236 sidor, varav 36 sidor ekonomisk information.   

- Arbetsförmedlingens årsredovisning är på 151 sidor, varav 27 sidor ekonomisk information. 

Även länsstyrelsernas årsredovisningar är fyllda med fakta utöver räkenskaperna.  Länsstyrelsen 

Stockholm läns årsredovisning för 2020 är på 164 sidor, varav 23 sidor ekonomisk information.  

 

Enligt Statskontoret finns det 343 myndigheter under regeringen samt 21 länsstyrelser som lägger 

omfattande tid på att publicera årsredovisningar som innehåller betydligt mer än ekonomisk 

information. Varför då? 
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 Om inte syftet med årsredovisningarna är samma som för företagen – att redovisa ekonomisk ställning 

för att påvisa betalningsförmåga och skaffa kapital – förefaller syftet mer handla om det som 

Ekonomistyrningsverket benämner prövning av myndigheters verksamhet vilket inkluderar att visa att 

myndighetsledningen kan intyga att den interna styrningen och kontrollen är betryggande och att 

myndigheten har fullgjort sina uppgifter.  Om inte kan, det bli fråga om ansvarsutkrävande i någon 

form, till exempel att myndighetsledningen får lämna sitt uppdrag.  

 

Syftet med kommuners och regioners årsredovisningar är mer diffus 

 

 

 

 

 

Att kommuner och regioner ska upprätta en 

årsredovisning framgår av Lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning. 

Årsredovisningen ska bestå av en 

resultaträkning, en balansräkning, en 

kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, 

investeringsredovisning och en 

förvaltningsberättelse. 

Däremot framgår det inte av lagen varför en årsredovisning ska göras och för vem den ska tas fram. 

Det som framgår är att kommuner och landsting (numera regioner) ska avsluta den årliga bokföringen 

med en årsredovisning.  I en kommun ska årsredovisningen upprättas av kommunstyrelsen och i en 

region av regionstyrelsen. Årsredovisningen ska upprättas i vanlig läsbar form. Av kommunallagen 

framgår att årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige och att den ska offentliggöras genom att 

hållas tillgänglig för allmänheten från och med att sammanträdet med fullmäktige kungörs. I 

kungörelsen ska platsen där årsredovisningen hålls tillgänglig anges. Enligt lagen ska förtroendevalda 

revisorer granska räkenskaperna i kommuner och regioner och bedömer om den interna kontrollen är 

tillfredsställande – allt för att pröva om kommunens eller regionens nämnder och styrelser kan beviljas 

ansvarsfrihet. Ett av det viktigaste underlaget för bedömningarna om ansvarsfrihet är en korrekt 

bokföring och sanningsenlig årsredovisning. Jag tolkar därför att årsredovisningar tas fram för 

revisorerna och för allmänheten – alltså personer och företag med hemvist i kommunen eller regionen.  

En snabb titt i årsredovisningen för Ekerö kommun (där jag bor) för år 2020 (senast offentliggjorda) 

visar samma struktur som för myndigheterna. Den är på 143 sidor varav ekonomisk rapportering ryms 

på 13 sidor. Region Stockholms årsredovisning (där jag arbetar) för år 2020 är på 177 sidor. Den 

ekonomiska redovisningen ryms på tre sidor.  
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I likhet med myndigheternas årsredovisningar dominerar alltså annan information framför ekonomisk 

information. Sverige har 290 kommuner och 21 regioner som lägger omfattande tid på att publicera 

årsredovisningar som innehåller betydligt mer än ekonomisk information. Varför då?  

–  Min gissning är att visa att få beviljad ansvarsfrihet.  

Om inte det främsta syftet med årsredovisningarna är densamma som för företag – att redovisa 

ekonomisk ställning för att påvisa betalningsförmåga och skaffa kapital – förefaller syftet vara 

prövning av den interna kontrollen enligt kommunallagen.  Det handlar då om att visa att den interna 

styrningen och kontrollen är betryggande och att man fullgör sina uppgifter. Att ge ett underlag 
för revisorernas bedömning om kommuners och regioners styrelser och nämnder kan beviljas 

fortsatt ansvarsfrihet av fullmäktige. 
 

Vad innehåller då årsredovisningarna utöver ekonomisk information?  

En snabb bläddring i några offentliga organisationers årsredovisningar ger vid handen att övervägande 

övrig information i årsredovisningarna också handlar om siffror. Ofta handlar det om antal ärenden 

per ärendeslag totalt och fördelat per kön. Kostnad per ärende. Handläggningstider uppdelat på 

förmåner. Kostnadsproduktivitet i form av styckekostnad per ärende och förmån. Kvalitetsindex, 

nöjdkundindex, nöjdmedarbetarindex, ledarindex. Antal anställda uppdelat per kön och ålder. Antal 

sjukskrivna uppdelade på kön. Belopp på upptäckta felaktiga utbetalningar. Antal riktade 

efterkontroller. Antal kontrollutredningar vid misstanke om brott uppdelat på kön. Antal återkrav 

fördelad på kön och förmån. Antal överklaganden fördelade på kön. Antal besökare på webbplats. 

Antal inkommande och bevarade telefonsamtal fördelad på kön. Antal inkommande och besvarad e-

post och brev fördelade på kön. Svarstider i minuter. Servicenivå i form av antal besvarade samtal inom 

10 minuter. Antal besök på servicekontor. Antal regeringsuppdrag. Antal producerade rapporter. Antal 

externt besvarade statistikbeställningar. Antal anmälningar till Justitieombudsmannen (JO) och antal 

avgjorda JO-anmälningar. Antal inkomna skadeståndsanspråk. Siffror över jämställdhetsintegration 

och jämställdhetsnyckeltal. Index för att visa digital mognad. Nyckeltal för att påvisa hållbarhet såsom 

koldioxidutsläpp och resfria möten. Förteckning över bemanning per kontor i landet för att redovisa 

regeringens mål om statlig närvaro i hela landet. Kostnader för införande av nya systemstöd. Andel 

automatiserade ärenden per förmån. Antal anställda. Antal rekryterade. Antal kvarstannande inom två 

år. Personalstatistik uppdelad per kön. Årsarbetskraft. Antal medarbetare över 60 år. Antal 

tillsvidareanställda. Antal tidsbegränsade anställda. Antal inhyrda. Antal avgångar. 

Personalomsättning i procent. Sjukfrånvaro uppdelad per kön. Andel långtidssjuka uppdelad per ålder. 

Kostnad för sjukfrånvaro.  

Offentliga organisationer tycks vara besatta av statistik och siffror. De visar upp så mycket som möjligt 

av vad de gör i form av siffror, tabeller och diagram. Men vad betyder alla dessa siffror?   
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  – Vad är det som offentliga organisationer vill berätta i sina årsredovisningar? Vad vill de säga med 

alla dessa siffror? Vad betyder siffrorna? – att verksamheten går bra? Att vi boende i landet får den 

service och det skydd vi har betalat för via skattsedeln?  

Personligen tycker jag att det är omöjligt att bilda mig en uppfattning om verksamheten i 

organisationen gör det den är till för på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Vilka siffror är det som 

är intressanta och viktiga?  När så många siffror redovisas blir det som att läsa en uppslagsbok från A–

Ö.   Vilka siffror visar att allt är i sin ordning och vilka siffror visar på bekymmer? Vad säger till exempel 

siffran personalomsättning? Det säger mig ingenting, eftersom jag inte vet vad det betyder för 

verksamheten. Vad är en bra personalomsättning ur ett verksamhetsperspektiv för just den här 

organisationen?    

Det finns en risk med för många siffror. Professor i redovisning, Bino Catasús har uttryckt att när för 

många siffror visas i en årsredovisning leder siffrorna till felfinneri – något som inte minst media är 

duktiga på att göra en berättelse av. Om man har för många siffror så går det upp och ner, hit och dit 

och då blir det bara felsökning.  

Det blir omöjligt att föra en dialog kring resultatet eftersom det inte framträder en tydlig berättelse. I 

stället för att rabbla siffror behöver organisationer välja ut tre saker som organisationen är stolta över 

och tre saker organisationen behöver hjälp med. Det intressant är att fråga sig: Hur blir organisationen 

lite bättre? Vad har organisationen lärt sig av siffrorna? Vad kan organisationen göra så det blir lite 

bättre nästa år? 

Årsredovisningarna berättar om politikernas målstyrning 

En gissning varför årsredovisningarna är fyllda med så mycket mer information utöver den ekonomiska 

är att politikernas målstyrning har smugit sig in i årsredovisningarna. När politikerna styr genom att 

formulera allt fler och detaljerade mål fylls årsredovisningarna med återrapportering av 

måluppfyllelser. Men alla dessa siffror och måluppfyllelser som redovisas tränger undan det vi 

egentligen vill veta: Hur väl klarar organisationen att genomföra den verksamhet som organisationen 

har inrättas till att utföra. Hur väl klarar organisationen att tillsammans med andra offentliga 

verksamheter erbjuda oss tjänster som bidrar till att vi får den välfärd som vi har rätt till utifrån våra 

inbetalda skattemedel?  

När alltför många mål redovisas innebär det att det blir perspektivträngsel. Vi ser inte skogen för alla 

träd. Organisationerna redovisar siffror för mångfald, jämställdhet, miljö, personalomsättning, 

ekonomi, styckekostnader etcetera. Alla perspektiv är inte oviktiga men frågan vad vi faktiskt får för 

skattepengarna uteblir. Hur väl fungerar till exempel hälso- och sjukvården i vår kommun eller vår 

region? Det är andra som samlar in och bedömer sådana frågor – det är därför vi har en mängd 

inspektionsmyndigheter, utvärderings- och analysorganisationer som tyvärr redovisar sina fynd var 
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och en för sig.  Kärnverksamheten hamnar i skymundan i årsredovisningen när redovisningen handlar 

om lösryckta politiska mål och en ekonomi som verksamheten inte alltid kan påverka.  

Av tjockleken på årsredovisningen förstår läsaren däremot hur anpassningsbar organisationen har varit 

när det gäller att ställa om verksamheten – i alla fall rapporteringen – till politikernas temporära mål. 

Ju tjockare årsredovisning, desto större förmåga till anpassningslärande lär organisationen ha. Desto 

mindre utrymme lär finnas i organisationens att främja ett utvecklingslärande som leder till innovation 

och förmåga att hantera oväntade händelser. Och i dessa tider är det inte just det vi vill att våra 

offentliga organisationer ska vara bra på? Ha en stark förmåga att tänka nytt och hantera nya händelser 

och situationer för att bevara och utveckla välfärden och tryggheten i landet?  

För vad ska ansvar utkrävas – ekonomiskt resultat eller utförandet av syftet med verksamheten? 

Årsredovisningarna förefaller ligga till grund för informellt ansvarsutkrävande av myndighetsledningar 

och beviljande av ansvarsfrihet för styrelser och nämnder i kommuner och regioner. Men för vad ska 

ansvar utkrävas när innehållet inte handlar så mycket om vad själva kärnverksamheten har 

åstadkommit och deras beredskap för framtiden? Enklast är då att lägga tyngden på att bedöma 

räkenskaperna.  Har organisationen hållit sig inom angiven budgetram? Går det att utläsa någon form 

av produktivitetsökning? I Region Stockholm handlar det för sjukhusens nämnder och styrelser om att 

generera det avkastningskrav som fullmäktige har beslutat om. Att nå avkastningskrav innebär att 

inbringa av fullmäktige budgeterade intäkter, inte överskrida kostnadsbudgeten och generera 

budgeterad vinst? Här handlar det alltså om nämnder och bolag har varit goda affärsmän och 

ekonomer, snarare än om de lyckats planera och besluta om åtgärder så att sjukhusen kan genomföra 

god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen.  

Om ett företag sänker kostnaderna utan att kvaliteten sänks så mycket att intäkterna minskar, är 

företaget kostnadseffektiv och vinsten ökar. Om företaget inte är kostnadseffektiva kan det ändå gå 

med vinst eftersom de säljer tjänster eller varor som fyller ett behov som kunderna är beredda att 

betala för. Men kan man föra ett sådant resonemang för offentliga organisationer?  

Offentliga organisationer kan inte styra sina intäkter på samma sätt som ett företag. De får inte 

producera vad som helst till vem som helst för hur mycket som helst. Det är specifika lagar som styr 

vad de ska producera och till vem. De har ett offentligt åtagande som ska genomföras oavsett 

kostnadsutveckling. Offentliga organisationer styrs av andra värden än enbart ekonomiska. De ska 

dessutom förhålla sig till en mängd temporära politiska mål som inte har med kärnverksamheten att 

göra och som ledningar och styrelser inte kan påverka. Målen genererar merkostnader som i värsta fall 

försämra kvaliteten i tjänsterna och förhindrar möjligheten att långsiktigt förbättra verksamheterna 

och tjänsterna, mål som privata företag inte behöver ta hänsyn till. Är det då lämpligt att utkräva ansvar 

på ekonomiska grunder? 
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Bör inte ansvars utkrävas på andra grunder och andra källor än det som i dag publiceras i många 

årsredovisningar?  Långsiktig förmåga att bedriva vård, undervisning eller brottsbekämpning. Har 

organisationen blivit lite bättre? Vad har organisationen lärt sig under året? Vad kommer 

organisationen att göra så det blir lite bättre nästa år? 

Om årsredovisning i offentlig sektor ska ligga till underlag för ansvarsutkrävande, ska vi då inte fylla 

dem med annan information eller använda andra källor som underlag? 

 

 


