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Sammanfattning 

Examensarbete i företagsekonomi, på Jönköpings Internationella Handelshögskola 

Internredovisning, kandidatuppsats 2010 

Författare: Pia Jakobsson och Liselott Vislander 

Handledare: Hossein Pashang 

Titel: Ansvarsredovisning  

Bakgrund och problem  

Begreppet ansvarsredovisning har många olika meningar, och har fått en allt större betydelse för 
företagens kommunikation. Samhället ställer krav på organisationernas och företagens etik, 
sociala ansvar och miljöansvar enligt litteraturen. Trots dessa krav är företagens och 
organisationernas ansvarsredovisning till stor del frivillig. Den lågkonjunktur som råder i Sverige 
och i övriga världen kan också antas ha påverkat kraven på företagen, att ta ett större samhälligt 
ansvar. Allmänheten ställer också större krav på att informationen redovisas på ett korrekt sätt, 
och att informationen är tillförlitlig.   

Syfte och frågor 

Syftet med denna uppsats är att utifrån studiens frågor beskriva innebörden av begreppet 
ansvarsredovisning. Resultatet visar att ansvar har en teknisk innebörd som kräver tekniska 
färdigheter och kommunikation, men har även en social dimension som blir allt viktigare. Hur 
kan ansvarsredovisning beskrivas i ett organisatoriskt sammanhang, samt den tekniska 
dimensionen av ansvarsredovisningen? Vi har studerat organisationen ur ett organisatoriskt 
perspektiv. Studiens resultat karakteriseras genom två olika former, den sociala och den tekniska. 

Metod  

Studien är baserad på det induktiva perspektivet. Undersökningsstrategin är deskriptiv och 
explorativ. Vi använder en multipel teoretisk referensram för att berika analysen av insamlade 
materialet. 

Analys, slutsats och diskussion 

Tillämpning av multipla teorier resulterade i en i en klar koppling mellan teori och praktik. 
Företag och organisationer vill framstå i ”god dager” i media som en ansvarsfull enhet.  

Ansvarsredovisning balanserar förhållandet mellan intressenters krav och företagens och 
organisationernas ansvar.  

Ansvarsredovisningens betydelse ökar stadigt, trots att lagkravet för ansvarsredovisning är 
minimalt. Vi tror att ansvarsredovisningen har kommit för att stanna. 
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1. Inledning 

Det första kapitlet inleder vi med en beskrivning av bakgrunden till studieområdet. Vidare följer en diskussion 
som mynnar ut i uppsatsens problemformulering och dess syfte. I slutet av kapitlet återfinns avgränsningar, en 
disposition över uppsatsens kommande kapitel, samt en begreppslista. 

 

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka” 

Albert Einstein 
 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Det finns ingen tveksamhet i att ansvar är ett redovisningsbegrepp. Redovisning är ett medel 
genom vilket ansvar kan bedömas. Om vi tillämpar en snävare syn på begreppet ansvar, kan vi 
konstatera att både responsibility och accountability betyder ansvar.  Responsibility har fokus på 
handlingar, och accountability har fokus på text, eller kommunicering av handlingar till andra 
(Pashang, 2003). Ansvar i text, accountability, blir tydligare som redovisningsbegrepp i budget, 
kostnad, intäkt, och investeringar etc. som relateras till dess ändamål. Utifrån en sådan 
begreppsanalys, kan vi konstatera att ansvar betyder hur handlingar skall genomföras, samt hur 
dessa skall reflekteras och rapporteras till andra. 

 Den engelska termen accountability, ger oss ytterligare en dimension till begreppet ansvar, account 
i meningen av redogörelse och ability som betyder kompetens. Detta innebär att ansvar även 
betyder förmåga att kommunicera. En sådan begreppsanalys indikerar att ansvar är ett 
redovisningsbegrepp, en förmåga att redogöra eller kommunicera genom text. Slutligen kan vi 
konstatera att ansvar drar vår uppmärksamhet till både handlingar och rapporteringar.  

Vi kommer fortsättningsvis i uppsatsen att använda oss till stor del av de engelska termerna på de 
begrepp som vi behandlar. Detta för att mycket av den relevanta litteraturen är skriven på detta 
språk. Vi vill även på detta sätt att försöka att undvika eventuella missuppfattningar. 

Redovisningsbegreppet ansvar används även i andra kunskapsområden till exempel, 
administration, nationalekonomi, juridik, management, och politik. Begreppet ansvar tillämpas 
även av teoretiker för att kunna legitimera sina idéer.  

En tolkningsform av begreppet ansvar är den så kallade principal/agent teorin. I varje organiserad 
enhet kontrolleras de gemensamma tillgångarna av en individ eller en grupp av individer, agenter, 
å någon annans, principals, vägnar. Till exempel, har stat och kommun kontroll över resurserna 
genom anställda och administrationer. Staten är således principal, de som kontrollerar resurserna 
och de som administrerar verksamheten är agenter. Frågan är hur det kan se ut i verkligheten . 
Till exempel, förväntas det av agenten att den ska redovisa till principalen, för tillgångarna i hans 
förvaltning, men redovisningen kan också användas av själva agenten i andra syften.  Ibland är en 
person både agent och principal. Till exempel agerar lokala politiker både som agent och som 
principal. Ansvarighet kan också inkludera olika revisioner för att kontrollera riktigheten i 
informationen, från agenten till principal. Ett skäl för ökad vikt av redovisning är att 
proportionen av BNP som tillhandhas av agenterna ökar stadigt (Edwards, 1989). 

När organisationerna expanderar och företag blir multinationella ökar behovet av redovisnings 
information, detta medför att det blir mer komplicerat att kontrollera organisationerna internt. 
Budgetar, redovisningsrapporter och ekonomisystem används som verktyg för att kontrollera 
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företaget externt. Redovisning kan inte ”självt” skapa kontakten mellan lokala organisationer och 
centrala enheter, utan det är individerna som använder redovisningen som skapar relationerna. 

Ett kommunikativt medel som redovisning, kan informera och påverka, men aldrig utan en grupp 
av individer som sätter redovisningen i rörelse för att servera dem (Roberts & Scapens 1985). 
Enligt Scapens, definieras ansvar som pågående krav för förklaringar, legitimeringar och ursäkter.   

 

1.2 Problemdiskussion 
 
Som vi nämnde i bakgrunden finns det en rad definitioner av begreppet ansvar. Frågan är varför 
ansvar har blivit föremål för så många olika ämnesområden, varför begreppet har så olika 
betydelse? För att undvika multidisciplinära definitioner vill vi studera begreppet genom ett 
organisatoriskt perspektiv. Vi delar upp begreppet ansvarsredovisning utifrån två 
referenspunkter, den tekniska och den sociala: 
 

 Ansvar är ett redovisningsbegrepp som har en teknisk dimension eller referenspunkt. 
Ansvarsredovisning är ett särskilt redovisningsområde som kräver tekniska färdigheter för 
att relatera operativa aktiviteter till beslutsfattande organ. De som är ansvariga, tillämpar 
redovisningen och accepterade principer och standarder för att kommunicera sitt ansvar 
på ett tillförlitligt sätt. 

 

 Ansvar har också en social dimension, som är direkt kopplad till den tekniska 
dimensionen. Den tekniska dimensionen saknar relevans om människor inte är 
inblandade i processen. Ansvarsredovisning, har betydelse för hierarki, beslutfattning, 
kontroll, decentralisering, konkurrens, rapportering och investering bland annat (Drury, 
2008). Alla dessa organisatoriska aktiviteter kan direkt kopplas till ansvarsredovisning med 
andra ord har ansvarsredovisning betydelse i den bemärkelsen att det finns en koppling 
mellan ovannämnda aktiviteter och redovisningen. 
Tillämpning av begreppet organisatoriskt ansvar har sociala och tekniska dimensioner, 
som möjliggör praktiskt fokus på begreppet. Etik kan ses genom handling. 
  

1.3 Syfte 
 
Huvudsyftet med studien är att försöka belysa begreppet ansvar utifrån organisatoriskt 
perspektiv. Enligt den problemställning som redogjorts, kommer vår uppsats att behandla 
följande frågor: 

 

 Hur kan ansvarsredovisning beskrivas i ett organisatoriskt sammanhang? 
 

 Hur den tekniska dimensionen av ansvarsredovisning relateras till organisatoriska 
aktiviteter? 

 
1.4 Avgränsningar 
 
Utbudet av litteratur inom området ansvarsredovisning är vid en närmare anblick enormt. 
Samtidigt som vi vill ha en övergripande och verklighetsrelaterad bild, dock har vi tvingats att 
avgränsa studerandet av litteraturen till tre olika teorier. Den empiriska studien fokuserade vi på 
en kommun i den offentliga sektorn. Detta på grund av att vi redan innan visste att kommunen i 
fråga, hade en etablerad ansvarsredovisning i form av ett detaljerat hälsobokslut med mångårig 
tradition.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 2, Metod 
 
I kapitel två, metodavsnittet, beskrivs forskningsansatsen, undersökningsmetoden och 
undersökningstekniken samt en motivering till valen. Kapitlet fortsätter med en kort redogörelse 
för tillvägagångssättet vid analysen. Vidare beskrivs datainsamling och en diskussion kring 
sanningskriterierna förs. Kapitlet avslutas med källkritik. 
 
Kapitel 3, Teori 
 
I det tredjekapitlet, referensramen diskuteras begreppen kring ansvarsredovisning. Vi lägger 
grunden till studien med ett historiskt perspektiv. Vidare resoneras om ansvarsredovisning i 
organisationen.  Vi tar upp olika dimensioner, synsätt och nivåer i avsnittet, där vi redogör för de 
tre teorier som ligger till grund för analysen. 
 
Kapitel 4, Empiri  
 
I det fjärde kapitlet, empiri, redogörs för de empiriska iakttagelserna som framkommit. 
 
Kapitel 5, Analys och slutsats 
 
I kapitel fem, analyseras empirin utifrån de presenterade teorierna. 
 
Kapitel 6, Diskussion 
 
I det sjätte kapitlet, diskussion och slutsats, presenteras resultatet genom att frågeställningarna 
besvaras.  
 
Källförteckning 
 
Bilagor 
 
1.6 Begrepp 

CR: Corporate Responsibility är ett begrepp där den sociala biten inte är involverad på samma vis 
som i CSR. 

CSR: Corporate Social Responsibility, är ett begrepp som man kan likställa med företagsansvar och 
hållbarhet. 

Förvaltning: Att sköta och administrera något för någon annans räkning. 

Intressenter: Alla som har en koppling till företaget, så som anställda, leverantörer, kunder, 
kommun, banker, aktieägare med flera. Intresset är inte alltid av ekonomisk karaktär utan även av 
social natur.   

Kommunfullmäktige: Är högst beslutande i kommunen, alla partier finns redpresenterade, kan 
jämföras med Sveriges riksdag. 

Kommunstyrelse: Är högsta verkställande organ i kommunen. Styrelsens medlemmar utses av 
kommunfullmäktige. Kan jämföras med Sveriges regering. 
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Moral hazard: En part som är isolerad från risk kan bete sig annorlunda, än hur den skulle bete 
sig om den skulle vara fullständigt exponerad för risken. En part har mer information än den 
andra kontrahenten. 
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2. Metod 
Detta kapitel presenterar tillvägagångssätt, strategi och metodval. Vi försöker att analysera tillförlitligheten i 
materialet. En metod kan betraktas som ett redskap som används vid problemlösning samt för att komma fram 
till ny kunskap. Allt som bidrar till ovanstående är metod.  

 

”Sanningen är i likhet med moralen, något relativt: det finns inga fakta, bara tolkningar ” 
  

Friedrich Wilhelm Nietzsche 

 

2.1 Övergripande forskningsansats   

Enligt Patel och Davidsson (2003) bör forskningsprocessen bedrivas i ett antal steg, oavsett hur 
problemet uppkommit eller vad det omfattar. De olika stegen omfattar såväl identifiering av 
problemområdet, formulering av syfte, frågeställningar och litteratur genomgång, som val av 
undersökningsupplägg, undersökningsgrupp och informationsinsamling. Genomförande, 
bearbetning, analys och rapportering är också steg att ta ställning till (Patel och Davidsson, 2003). 
I denna studie har vi försökt att hålla oss till proceduren som stödjer tillämpningar av det 
vetenskapliga synsättet. Vi arbetade metodiskt för att samla in den empiriska informationen, för 
att hålla oss till de krav som den valda metoden uppställer. Ett viktigt steg i en vetenskaplig studie 
är identifiering av problem. 

Patel och Davidsson (2003), berättar i sin bok om vad ett problem kan vara. De säger att ett 
problem kan vara något ämne som man avser att belysa, ” Ett problem är helt enkelt något som man är 
intresserad av att skaffa sig ny eller fördjupad kunskap om”. Man menar att det primära syftet är att 
producera kunskap, och att denna kunskap redan kan ha viss förankring i redan existerande 
vetskap. Arbetet bör också ha en teoretisk förankring, och med det menar de att man ska ha sin 
utgångspunkt i teorier och modeller. Ur den kunskap som produceras, kan det uppstå nya frågor, 
eller så kan kunskapen föras in i samhället. Ett alternativt sätt till att identifiera problemet är att 
reflektera över praktiken, belysa problemet och försöka hitta lösningar. 

Man kan inrikta sin forskning kvalitativt eller kvantitativt, beroende på hur man väljer att generera, 
bearbeta och analysera den information man samlat in i samband med problemet. Kvantitativ 
forskning kan sägas fokusera på mätningar vid datainsamlingar och statistiska analysmetoder, ett 
relativt objektivt synsätt. Den kvalitativa inriktningen har fokus på mer subjektiv nivå, mer mjuka 
saker, tolkande analyser av exempelvis textmateriel.  

Det första vi gjorde var att fundera på vilka frågor som vi ville besvara och vad vi ville studera. 
Där efter funderade vi på hur vi ville studera ansvarsredovisningen. Det man då ställs inför var att 
avgöra om uppsatsen kommer att vara deduktiv – testa teorin, eller induktiv – byggandet av teorin.  

Traditionellt betraktas det deduktiva perspektivet som lika med vetenskaplig forskning, och 
förutsätter att man har en klar teoretisk position före insamlandet av data. Den deduktiva 
inriktningen kan sägas härleda satser ur allmänna lagar, utan direkt stöd i iakttagelser av 
verkligheten (ne.se, 091119). 

Robson (2002), listar fem viktiga punkter när man arbetar enligt det deduktiva perspektivet: 

 Bestäm en hypotes, en proposition som ska kunna fastställa relationen mellan två eller 
flera variabler från teorin. 

http://www.ordsprak.se/kalla.asp?kalla=Friedrich%20Wilhelm%20Nietzsche
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 Uttryck hypotesen i operationella termer, som talar om hur variablerna ska mätas och 
vilken relation dessa har. 

 Testa den operationella hypotesen, detta involverar en eller flera strategier. 

 Undersök svaren på efterforskningen, antingen så bekräftar de teorin eller så indikerar de 
att teorin måste modifieras. 

 Om det är nödvändigt, modifiera om teorin efter svaren på efterforskningen. 

 En del av kritiken som riktas mot detta perspektiv är att den anses vara rigid, och inte tillåter 
alternativa förklaringar genom att man från början bestämt teori och hypotes (Saunders et al, 
2009). 

Men en studie kan också ha ett induktivt perspektiv, man skulle kunna säga att man söker ”to get a 
feel of what was going on, so as to understand better the nature of the problem” (Saunders et al, 2009). Syftet 
blir då, att förstå det data man samlat in och analyserat. Resultatet av denna analys kan då sägas 
utgöra teorin. Det induktiva perspektivet kan sägas ha uppkommit ur hur den sociala vetenskapen 
utvecklades under 1900- talet. Forskarna var oroade för att man skapade en verkans - effekt länk 
mellan de utvalda variablerna, utan att förstå varför, och hur vi människor tolkade världen. Med 
induktionsperspektivet vill man försöka att få en förståelse av de betydelser människor lägger till 
händelser, att få en nära förståelse för forskningens sammanhang. De data man samlar in är 
kvalitativa, och man strävar efter att nå en mer flexibel struktur för att möjliggöra förändringar 
allt eftersom forskningen fortskrider. Man önskar en insikt om att forskaren är en del av 
processen, och man vill minska behovet av att generalisera. Detta induktiva perspektiv lämpar sig 
bäst när man vill studera ett minde urval. 

 

2.2 Val av perspektiv 

Det är viktigt att fastställa vilket perspektiv man ska använda. Easterby-Smith, Thorpe, Jackson 
och Lowe (2008), menar att genom att fastställa det perspektiv du ska använda innan du börjar 
arbeta uppnår du flera fördelar: 

 Du kan göra ett mer välgrundat beslut om din forskningsdesign, än bara vilka tekniker du 
ska samla in data med, men även hur du bör analysera dessa. Om den övergripande 
utformningen av din forskning, avser frågor om vad för slags bevis som ska samlas in och 
varifrån, blir det lättare att tolka bevisen för att ge bra svar på din ursprungliga fråga. 

 Det kommer att hjälpa dig att förstå vilka strategier och metoder som kommer att 
fungera, eller inte fungera. Det beror på om du vill förstå en fråga eller beskriva den. 

 Med denna kunskap om olika forskartraditioner kan du anpassa din forskning för att 
tillgodose syftet. Det kan finnas praktiska problem så som att du har begränsad tillgång 
till data. Det kan även vara så att du har brist på tidigare kunskaper i ämnet, du kanske 
inte har den förkunskap som krävas för att kunna fastställa en hypotes. Då passar det 
induktiva perspektivet bättre. 

Denna uppsats kommer att behandla ansvarsredovisningen med ett induktivt perspektiv. Detta 
på grund av att ansvarsredovisningen har en social effekt som formar praktiken. För att kunna 
besvara de frågor som presenterats i problemformuleringen, behöver vi fokusera på praktiska 
egenskaper, situationer och aktörer. Därefter tolka det resultat som framkommit under den 
empiriska studien, med hjälp av teoretiska insikter. Vi hoppas att det induktiva perspektivet ska 
kunna föra oss närmare kärnan av ansvarsredovisningen. 
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2.3 Undersökningsstrategi 

Nästa nivå är att fastställa en forskningsstrategi. Som vi diskuterat tidigare kommer valet av 
perspektiv att påverka vilka svar man får på forskningsfrågorna. Den strategi man väljer kommer 
att visa hur man ska svara på frågorna. Detta leder till hur och vart man ska samla in data, men 
även vilka motsättningar och etiska problem som kan uppkomma. Argumenten ska vara hållbara 
för utformningen av arbetet, och man måste behålla objektiviteten i linje med det perspektiv man 
valt. Klassificeringen av undersökning sker utifrån hur mycket förkunskap man har. 

Det finns en mängd olika sätt att utföra undersökningar på, Patel och Davidsson (2003) listar tre 
vanliga strategier, dessa nämner även Saunders et al. (2009); 

 Explorativa; Är bra att använda sig av när man har kunskapsluckor innan arbetets start, 
forskningen kommer att vara undersökande. Man försöker att inhämta så mycket kunskap 
som möjligt, för att kunna belysa området på ett så allsidigt sätt som möjligt. Man vill 
söka nya kunskaper, och försöka att värdera kunskapen från ett nytt perspektiv. Denna 
teknik är ytterst lämplig om man önskar att klargöra förståelsen av ett problem, och man 
är osäker på problemets natur. Det finns olika tekniker att använda sig av; sökandet och 
studerandet av litteraturen, intervjuer med experter inom området och fokusgrupp 
intervjuer. Idérikedom och kreativitet är viktiga inslag. Den största fördelen är att denna 
strategi är mycket flexibel, och man bör vara beredd på att ändra riktning allt efter som 
studien fortlöper och nya insikter nås. Med detta menas att man startar med brett fokus, 
och att detta avsmalnar allt efter som studien fortskrider. 

 Deskriptiva; Om man redan besitter en viss mängd kunskap innan arbetet påbörjas kan 
man arbeta efter denna strategi. Man kan systematisera efter modeller, och då kommer 
undersökningen att vara beskrivande. Det är viktigt att ha en klar bild av problemet som 
man önskar att studera, och att man är detaljerad och grundlig. Undersökningen kommer 
att behandla speciellt utvalda aspekter på valt område, men fokuserar inte på varför eller 
hur resultatet blev det sagda. Man kan beskriva problem både i dåtid eller nutid. Oftast 
använder man sig endast av en teknik att samla in data med. 

 Hypotesprövande; Kan med fördel användas när kunskapsmängden blivit ännu mer 
omfattande, och teorier har utvecklats. Man ska med hjälp av teorin härleda 
undersökningen till förhållanden i verkligheten, att försöka finna samband.  

Oftast blir det dock en blandning, om studien är något större, kan man starta en undersökning 
som exempelvis explorativ, och sedan inrikta sig och bli deskriptiv. 

Vår studie tillämpar den deskriptiva explorativa strategin.  Vi önskar att hämta in så mycket 
information som det går att hämta från det empiriska fältet, som uppsatsen tillåter, och vara så 
allsidiga som möjligt och analysera informationen och bidra med ny kunskap om hur 
ansvarsredovisning genomförs praktiskt. 

 

2.4 Undersökningsteknik och tillvägagångssätt 

Vi har gjort en litteratur studie och valt ut litteratur utifrån vad vi tycker är relevant för vår studie. 
Den empiriska delen baserar sig på intervjuer av två respondenter på Vänersborgs kommun som 
arbetar med ansvarsredovisning i någon form. Intervjuerna blir en ögonblicksstudie. 
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2.5 Datainsamling 

I en forskningsstudie kan data antingen vara primär eller sekundär. Primära data är de data som 
insamlats av forskarna genom exempelvis observationer, experiment eller undersökningar, nya 
data. De data som benämns sekundära data, är sådana data som redan samlats in, och bearbetats 
av någon annan än de som utför studien. Vilken teknik som används beror på problemets 
karaktär. De olika problem man ställs inför vid användandet av dessa data kommer att diskuteras 
under källkritik. 

I denna uppsats används till största del sekundär data, detta bottnar i att det redan finns en 
uppsjö av tillgängliga data inom det område vi valt att studera. Anteckningar och material från 
kommunen, det vill säga hälsobokslut, aktivitetsschema, arbetsansvarsordning och 
processordning. De intervjuer som genomförts i den empiriska studien är således primärdata. 

 

2.5.1 Val av organisation och respondenter 

Valet av Vänersborgs kommun var ganska naturligt, eftersom vi visste att de hade ett väl inarbetat 
hälsobokslut sedan 19 år tillbaka. Vi ville undersöka om det finns ett tydligt samband mellan den 
tekniska och de sociala delarna av ansvarsredovisningen. 

 

2.6 Tillförlitlighet 

Viktigt för studien och dess trovärdighet är att undersöka om de data man samlat in är 
tillförlitliga. Det finns två begrepp som kan diskuteras i denna fråga validitet och reliabilitet. 
Dessa två begrepp står i förhållande till varandra och vi måsta ta båda i beaktning. 

 

 2.6.1 Validitet 

Begreppet validitet kan betecknas som den utsträckning, i vilken ett mätinstrument mäter det 
som man avser att mäta, att faktiskt mäta det vi sagt att vi vill undersöka. Validitet kan också 
betecknas som frånvaro av systematiska mätfel. (ne.se, 091124) . Validiteten kan uttryckas att vara 
relationen mellan korrelationen (sambandet mellan variablerna) och den teoretiska definitionen 
(som i empiriska undersökningar är en specificering av problemställningen). Det finns olika sätt 
att försäkra sig om att validiteten är tillfredsställande. Innehållsvaliditet kan åstadkommas genom 
att vi analyserar den teoretiska ramen för vår studie.  

 

 2.6.2 Reliabilitet 

Tar hänsyn till i hur stor grad studien kan anses ha påverkats av tillfälligheter. Om det föreligger 
osäkra förhållanden som kan ha feltolkats. Skulle samma resultat ha uppnåtts av någon annan, 
kan andra oberoende undersökningar förväntats ha fått samma resultat, tillförlitlighet. 
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2.7  Intervju 

Samtalen är genomförda på personalkontoret i samarbete med personalekonom Anneli 
Bengtsson och Ronny Irekvist som är utvecklingsledare på utvecklingskontoret. Frågorna har 
fokuserats på ansvarsfördelningen ur personalekonomiskt perspektiv, huvudsakligen rörande 
hälsobokslut. Vi vidrör även kort andra delar som är sammankopplat med den 
personalekonomiska redovisningen. Ronny Irekvist har arbetat i Vänersborgs kommun sedan 
1990 och är utbildad socionom. Han arbetar med kvalitets utveckling, demokratifrågor och olika 
utredningar. Anneli Bengtsson har jobbat på sin nuvarande position som personalekonom på 
kommunstyrelseförvaltningens personalkontor i två år. Det är bland andra Anneli som 
sammanställer hälsobokslutet. 

Vi har intervjuat respondenterna enskilt, på Vänersborgs kommun. Intervjuerna är genomförda 
vid ett tillfälle och blir därmed en ögonblicksstudie. Det har även skett mejl och telefon kontakt 
vid enstaka tillfällen. Intervjun utfördes på ett sätt som tillät spontana kommentarer. Vi försökte 
få en bekväm relation som gav utrymme för en social samvaro över en kopp kaffe. Målet var att 
uppnå ett samtal med fritt ordflöde. Studien grundas på 10 öppna frågor, (se bilaga 1) dessa 
frågor används som bas för att skapa kommunikativ samtalsmiljö.   

Det material som vi arbetat utifrån är således våra anteckningar och material från kommunen 
såsom hälsobokslut, resultat- och aktivitetsplan (RA-plan) och MR-plan. Intervjufrågorna och 
hälsobokslut kommer att presenteras i appendix i uppsatsen. Övrig information var endast 
tillägnat oss som forskare, för att kunna få en djupare förståelse i analys och slutsats. 

 

2.8 Källkritik 

Alla källors informativa innehåll bör granskas och bedömas, det handlar om att skapa sig en 
uppfattning om helheten (kontexten), vari den sökta uppgiften presenteras.  Man bör granska 
källorna kritiskt ur flera olika aspekter, exempelvis;     

 Identifiering av källan, där man försöker bedöma upphovsmannen, källans 
tillkomstsituation, avsikten med tillkomsten och om källan är äkta eller inte.  

 Samtidighetskriteriet, där man bedömer upphovsmannens närhet i tid och rum till den 
information källan förmedlar.  

 Tendenskriteriet, där man bedömer upphovsmannens intresse av att påverka opinioner i 
en bestämd riktning.  

 Beroendekriteriet, där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra.  
 Urvalskriteriet, där man bedömer upphovsmannens val av källor och deras tendens, vilket 

även omfattar en bedömning av vilka källor som saknas och eventuellt skulle kunna 
förändra utsagan.  

(wikpiedia.org, 091124). Med detta i åtanke har vi försökt att använda så aktuell litteratur som 
möjligt, men också äldre för att kunna jämföra skillnader i, och om teorierna eller modellerna har 
förändrats. Vi har även använt oss av flera olika författare för att öka bredden, och på så sätt 
försökt att minska risken för subjektivitet.  

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kontext
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rum_(fysik)#Geografiskt_rum
http://sv.wikipedia.org/wiki/Information
http://sv.wikipedia.org/wiki/Opinion
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utsaga
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2.9 Metodkritik 

Då undersökningen bland annat har haft sin utgångspunkt i den kvalitativa inriktningen, där det 
ingår att tolka materialet, går det naturligtvis inte att bortse från att viss subjektivitet kan ha 
smugit sig in i våra tolkningar.  
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3. Teori 

Här formas en referensram som används för att skapa mening åt de data som tagits fram. Referensramen utgörs 
av centrala begrepp inom området ansvarsredovisning, samt tidigare studier inom ämnet. Kapitlet inleds med en 
kort tillbakablick i historien, och behandlar sedan bland annat principal/agentteorin och olika modeller som avses 
styra ansvarsredovisning. Tillsammans med empirin ligger de till grund för analysen. 

 
”Etiken, den hänger man av sig i tamburen” 

 
Refaat El-Sayed 

 

3.1 Historiska perspektivet 

För att få en bättre förståelse för varför redovisning ser ut som den gör idag, väljer vi att göra en 
kort återblick i hur redovisning tillämpades för kommunikation av ansvaret historiskt. 
Redovisning har skapat ansvarsförhållandet mellan agent och principal över tiden. Man kan dela 
upp den historiska utvecklingen av redovisning i fyra tidsepoker (Edwards, 1989). Vi redogör 
noggrannare för den epok, då de tidigaste spåren av ansvarsredovisning finns. Pre-kapitalist perioden 
och dess ursprung, och presenterar de följande epokerna mer kortfattat för tidsperspektivets 
skull. Pre-kapitalist perioden har sitt ursprung i den Mesopotamiska civilisationen och fortsätter 
genom grekiska och romerska tider, 4000 f.kr till 1000 e.kr. (Edwards, 1989). 

Det uppstod ett ökat behov av redovisning som härrörde från och med att handeln ökade, både 
inom och utanför den Mesopotamiska dalen. Det man uppmärksammade under denna tid var, att 
det fanns ett behov av att kunna spåra varor och pengar, och man grundlade en enklare form av 
vinstberäkning. Ett exempel på ett primitivt, icke skriftligt bokföringssystem från denna epok är 
ett så kallat knotted cord, ett knutet rep. Det kallades quipu och användes vid olika tidpunkter i 
Peru, Kina och på Hawaii. Systemet bestod av ett huvudrep, i vilket man knöt fast andra mindre 
rep. Knutarna på dessa mindre rep, symboliserade exempelvis antal människor i en by, eller 
antalet varor i en butik. Värdet på dessa knutar var olika beroende på hur långt ifrån huvudrepet 
det satt. Knutarna på änden av smårepen var lika med ett (1). Ibland användes rep i olika färger 
för att indikera olika typer av saker. Dessa beräkningsanordningar var mycket sofistikerade och 
ytterligare knutna rep kunde läggas till huvudrepet för att ge ytterligare kompletterande 
information. Ett rep kunde tillexempel visa hur många kvinnor som bodde i byn och ett 
komplimenterande rep visade hur många som var ogifta. I Peru kallades dessa bokförare för 
quipuamaius, och de var oftast fler än en för att dubbelkontrollera uppgifterna (Edwards, 1989). 

Det tidigaste exemplet på denna sortens redovisning, kommer från Hawaii, och är daterat 
uppskattningsvis till 700 f.kr. Det fanns skattindrivare, som trots att de inte kunde läsa eller skriva 
hade exakta uppgifter på alla olika sorters artiklar som de hade samlat in på hela ön. Det knutna 
repet var mellan 600 meter till 762 meter långt och var uppdelat i olika distrikt på ön. Belopp och 
antal indikerades med hjälp av olika knopar och knutar i olika storlekar, former och färger. Man 
har också hittat tidiga spår av knutna rep i Kina under Confucius tid, 551 till 489 f.kr. (Edwards, 
1989). 

Från tiden vid 256 f.kr, finns det dokumenterat, att en man vid namn Zenon använde sig av en 
klart definierad struktur av ansvarsredovisning. Zenon var föreståndare av en stor privat 
egendom, Appolonius, där han arbetade under Ptolemy II, konung över Egypten på Grektiden. 
Varje del av godset Appolonius, så som bondgårdarna, vingårdarna, hushållet och andra ansvars 
områden inom godset, hanterades av olika ansvariga som kontrollerade och skötte sina konton 

http://www.ordsprak.se/kalla.asp?kalla=Refaat%20El-Sayed
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dagligen. Skrivna dokument skapades för varje transaktion, syftet med dessa dokument var att 
skydda egendomen ekonomiskt, genom att kontrollera människorna. Han lyckades med detta 
genom att granska kvitton och utlägg in i minsta detalj (Edwards, 1989). 

Utvecklingen av bokföringen på romartiden påverkades av lagkravet. Skattebetalarna skulle 
förbereda redovisning av alla sina tillgångar och skulder. Den första delen av transaktionen skrevs 
i en adversia eller en memorandombook (dagbok), som sedan överfördes till huvudboken, tabulae. Det 
tycks som om denna bok var delad i sektioner med codex accepti et expensi (en slags kassabok), som 
användes för att spara kvitton och betalningar. Andra sektionen innehöll konton, individer och 
scheman för egendomen. Bankerna gjorde också på detta sätt och en liber rationum (en slags 
loggbok), skapades. Förmodligen användes enkelt bokföringssystem, då man antar att det gott 
och väl räckte, eftersom det var ett lågt antal transaktioner och få områden (Edwards, 2009). 

Om vi jämför med Sverige under denna tid 4000–1700 f.kr, finner vi perioden som kallas 
Neolitikum. Under denna tid började man odla säd och jordbruket infördes. Under Vendeltiden, 550 
– 800 e.kr, byggde man upp rikedomar kring gamla Uppsala, förmodligen av bergsbruk och 
handel. Skeppen blir allt viktigare och hästarna från Vendeltidens Sverige är omtalade som särskilt 
bra. Den 16-typiga runraden, som den flesta runstenar är skrivna med, ersätter den 24-typiga i 
hela Skandinavien, vilket tyder på starka kungar med nära kontakter med varandra. Tidsperioden 
efter denna övergår vi i vikingatiden, med Birka som handelsstad (www.wikipedia.org, 091103). 

Under Commersial capitalism ,1000-1750 e.kr eller Mercantile capitalism  epoken, låg tyngdpunkten på 
utveckling av kortsiktiga investeringar, vilket innebar att man köpte in varor och byggde upp ett 
lager, och allt eftersom man sålde varorna köpte man in nya (Edwards, 1989). 

Följande epok kallas Industrial capitalism, 1760-1830 e.kr, och nu befinner vi oss i den industriella 
revolutionen. Upptäckten av alternativa energikällor under 1800-talet, skapar nytänkande inom 
industrisektorn . Användandet av maskiner i tillverkningsindustrin och utvecklandet av fabriker 
och deras system, kännetecknar denna epok (Edwards, 1989). 

 Slutligen befinner vi oss i Financial capitalism, 1830 e.kr tills idag. Den industriella utvecklingen 
gav upphov till ett nytt spektra av redovisningsproblem, som exempelvis hur man skulle separera 
kapital- och vinst kostnader från varandra. Hur fasta tillgångar skulle värderas, hur intäkter och 
kostnader skulle periodiseras, och hur man skulle redovisa projektens finansiella status för icke 
närvarande ägare eller andra (Edwards, 1989). 

 

3.2  Begreppet Corporate social responsibility 

”Att ta ansvar för förtroendefrågor som rör organisationens viktigaste intressenter, exempelvis anställda, kunder, 
leverantörer, lokalsamhällen och huvudmän” (Borglund, De Geer & Hallvarsson, 2009). Företaget 
måste identifiera kund relaterade frågor och intressenter som berörs av företaget och handla 
utifrån det.  

Det var under mellankrigstiden som grunden lades till den nationella CSR-modellen (Corporate 
social responsibility). Politiskt formades ett samhällsuppdrag där företagen skulle bli produktiva 
och effektiva rent företagsekonomiskt. Överskottsproduktion fördes över till den offentliga 
sektorn, genom transfereringar som skulle försörja skola, vård och omsorg. Genom dessa 
åtgärder befriades företagen från ett socialt ansvar. Man betonade samhällsansvar, men andra 
aspekter var avsedda i denna bemärkelse, som exempelvis var knutet till lönebildningen eller 
ekonomin. Under en period försvann denna företeelse, på grund av att inga bostäder skulle ägas 
av företagen. Inga förnödenheter, ved och så vidare skulle ges till de anställda, samtidigt som det 
var dominanta företag på orterna med en stark bruksanda. Företagen stod ofta för ortens 

http://www.wikipedia.org/
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idrottsplats och det fanns till exempel, företag som ville starta dagis för sina anställda. Sedan dess 
har det hänt mycket, företagen ålägger sig inte endast socialt ansvar utan det har blivit en 
nödvändighet. I dag publicerar börsnoterade företag, sitt samarbete med 
välgörenhetsorganisationer, så väl nationellt som internationellt (Borglund, et al. 2009). 

Frågor som står under begreppet CSR, är exempelvis, arbetsvillkor, säkrare produkter, utsläpp 
och miljö, ökad mångfald och jämställdhet. Vilka frågor och hur man agerar, skall vara till grund 
för företagets etik och värderingar. Här hanteras även organisationsmedlemmarnas beteende gent 
emot varandra, etiska internt formulerade regler och ledningens hantering av sin maktposition. 
Anställda, ledning, styrelse och huvudmän bildar en enhet, som skall klargöra och utfärda 
företagets värdegrund och ansvarstagande gentemot intressenterna, och är därmed en del av 
ägarstyrningen. En viktig bit är också hur aktiviteterna inom CSR skall reflektera företagets 
grundvärderingar och historia samt vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Om det blir en 
konstlad situation för många i verksamheten, riskerar företaget att bli anklagat för hyckleri, vilket 
blir ett bakslag och ökat misstroende mot företaget (Borglund, et al. 2009). 

Intressentmodellen (Fig. 1) är en hjälp för att identifiera intressenterna, hantera 
intressentrelationerna och vad som ingår i begreppen runt organisation och företagsstrategi. I 
modellen beskrivs ett företags viktigaste intressenter och tankarna kring hur dessa 
intressentrelationer skall vårdas. Det är ett tankemönster som flertalet av svenska företagsledare 
burit med sig, enligt Eric Rhenman, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, som tagit fram 
modellen (Borglund et al, 2008). Han har utgjort grunden för de relevanta tankarna till 
intressemodellen och CSR som begrepp, i sin forsning kring industriell demokrati i sin bok, 
Företagsdemokrati och företagsorganisation, från1964. Rhenman beskriver intressenterna som grupper 
som är beroende av företaget och vise versa. Han menar att, för att uppnå vinst måste 
intressenterna samarbeta, detta samarbete kan hotas om någon intressent anser att den får för 
liten vinst. Företaget är därmed beroende av frivillig medverkan av intressenterna för att nå sina 
mål, och för att uppnå denna medverkan och få dem att stanna kvar, måste vissa av 
intressenternas krav genomföras. Företaget skall agera medium och inte verktyg, för att 
intressenterna skall nå sina mål och inte en specifik grupps syften. Det ligger på 
företagsledningens ansvar att balansgången mellan anspråk och överlevnad väger jämt. 
Överlevnad är dock företagets huvudsakliga mål, här inträder ett krav på intressebalans. Med 
målsättningen är det därmed inte sagt att det nödvändigtvis innebär vinstmaximering, utan vikten 
ligger på ökad effektivitet, produktivitet och eventuell möjlig expansion (Borglund, et al. 2009). 

 

Figur 1, Intressentmodellen (Borglund, et al. 2009). 
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I dagens läge anses i merparten fall, att en intressent är viktigare än de andra, aktieägarna. 
Företagsledningen skall därför arbeta för aktieägarnas intressen i första hand, men också att vårda 
relationerna till övriga intressenter, det ligger också i ägarnas intresse. Det sägs också ibland att 
”företaget finns till för kunderna i första hand och att dessa prioriteras högre än aktieägarna”, det är en 
traditionsbunden sed inom svensk företagsledning att visualisera företaget i intressemodeller, med 
relationerna som skall vårdas och hanteras av management. Tack vare detta, har CSR snabbare 
kunnat förgrena sig ut i företags Sverige (Borglund, et al. 2009). 

CSR, är ett område som stödjer tankegångarna om att företag och organisationer skall skapa 
finansiella värden och göra vardagen lättare för gemene man. CSR är ett begrepp som man kan 
likställa med företagsansvar och hållbarhet. CR, Corporate Responsibility är ett begrepp där den 
sociala biten inte är involverad på samma vis som i CSR. Ett exempel på CR är miljöansvaret 
(Borglund, et al. 2009). 

Under de senare åren har detta begrepp blivit ett incitament i företagen. Detta på grund av 
misstroende från allmänhetens sida mot storföretag och globaliseringen, det har tillkommit nya 
begrepp för företagsetiskt ansvar. För att kunna återfå förtroendet från allmänheten, har 
företagsansvar och hållbarhet (CSR), blivit det marknadsekonomiska svaret, genom att ta ansvar 
för individer, intressenter och grupper som påverkas mest av företagens verksamhet (Borglund, 
et al. 2009). 

Det finns således två orsaker till att näringslivet konsoliderat CSR till sin ekonomiska redovisning, 
för ett finansiellt värdeskapande och för att det är ett korrekt handlande. Det är numera inte 
frågan om, utan hur företagen och organisationer skall ta sitt sociala ansvar. Eftersom olika 
verksamheter påverkar miljö och individer olika mycket, åläggas därmed inte samma krav på alla 
företag, i frågan om vad som förväntas av företaget, i en ansvars- och hållbarhetsredovisning 
(Borglund, et al. 2009). 

Faktorer som avgör hur företaget skall agera är, vilken bransch de tillhör, vilken produkt de 
producerar och var deras verksamhet är lokaliserad. Exempelvis, en skogsindustri påverkar inte 
samma faktorer som ett försäkringsbolag. Man måste också ta hänsyn till företagets enade 
resurser, så som kunskap och kompetens. Målsättningarna kan inte jämföras mellan stora globala 
företag och de små familjeföretagen. Stora företag har helt andra förutsättningar att kunna välja 
sin målsättning, men alla har en möjlighet utifrån sin egen verksamhets förutsättning, att 
bestämma hur de ska agera som samhällsaktör. Däremot har framförallt, stora företag en större 
press på sig idag, att ha en CSR-medvetenhet. För att kunna leva upp till omvärldens krav och 
skapa en bra CSR, tar i synnerhet storföretagen hjälp av ideella frivillig organisationer, så kallade 
NGO, Non-Governmental-Organisation, exempelvis, Greenpeace, Amnesty, etc. Företagen inriktar 
sig i regel på en- eller få organisationer, som anses passa deras verksamhet bäst. Samarbetet 
mellan företag och frivillig organisationerna, så väl nationella som internationella, ger ett utbyte 
av kompetens och kunskap från frivillig organisationerna, som i utbyte får bidrag eller 
sponsormedel. Legitimiteten som byggs upp av samarbetet, är oerhört viktigt för att skapa 
företaget en image och trovärdighet som ett ansvarstagande företag och därmed vinna 
omvärldens förtroende (Borglund, et al. 2009). 

2008 skärpte regeringen kraven på hållbarhetsinformation för ett 50-tal statligt ägda bolag, detta 
som en del av ägarstyrningen gällande redovisning av ansvarstagandet inom, miljö-, socialt-, och 
ekonomiskt ansvar. Detta redovisas enligt bestämda rapporterings riktlinjer, GRI, Global Reporting 
Initiative, i en bestyrkt hållbarhetsredovisning. Reflektioner över hållbarhetsredovisningen har 
således utmynnat i att intresset för CSR-frågor har spritt sig till mindre företag. Därigenom 
legitimeras konceptet även för mindre företag, och Sverige kommer att utveckla en framstående 
CSR-marknad (Borglund, et al. 2009). 
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Fler och fler företag har upptäckt att CSR är en betydelsefull del av Investor Relations, det vill säga 
att ha god relation till investerarna. Investerarna har blivit en allt viktigare målgrupp för CSR-
informationen, dominerande inom området är ESG, Environmental, Social, and Governance issue, det 
vill säga, miljö-, sociala- och ägarstyrningsfrågor. Dessa tre områden redovisar företagen enhetligt 
i en hållbarhetsredovisning (Borglund, et al. 2009). 

Företagen skall se till att de har en väl utarbetad policy för CSR och goda principer vad gäller 
ägarstyrningen. Det är ett måste, på grund av att i dag är förväntningar och krav höga på 
företagen, de ska skapa jobb, göra kvalitets produkter, vara produktiva, leverera avkastning till 
ägarna, ränta till långivarna, och parallellt med detta tänka på konsekvenser för miljön och sociala 
effekter som verksamheten orsakar. Detta sammanfattas i begreppet license to operate. Detta 
begrepp regleras inte med hjälp av lagar och regler, det utfärdas heller inte av någon myndighet. 
Utfärdandet sker genom ett informellt godkännande av alla sammantagna intressenter, där media 
är en tungviktare som aktör på denna arena (Borglund, et al. 2009). 

Investerarna värderar företagen på finansmarknaden genom mätbar information, därför är den 
kvantitativa informationen i CSR ytterst viktig, för att bolagen ska bli förstådda i sitt 
ansvarsarbete, eftersom de är vana att värdera i mätbara termer (Borglund, et al. 2009). 

Företagens mål är att stärka sin trovärdighet på marknaden. Det finns fyra dimensioner 
definierade av forskare Mayer, Davis och Schoorman som Borglund hänvisar till, som skall öka 
företagets trovärdighet: kompetens, öppenhet, integritet och välvilja. Mayer, Davis och Schooman, 
utförde sin forskning i samarbete med sydafrikanska förtroendekommissionen, som var tillsatt 
för att läka såren efter apartheidpolitiken och återfå omvärldens förtroende (Borglund, et al. 
2009). 

Kompetens: Kompetens och kunskap innebär att man kan sitt jobb, ha vetenskapliga fakta, vet hur 
man marknadsför och säljer, ha goda rutiner och en effektiv organisation. Denna kompetens och 
kunskap skapar förtroende och visar sig direkt i resultatredovisningen. På 1980-talet myntades 
uttrycket triple bottom line, som innebär att man ska redovisa goda resultat även på det som kallas, 
redovisningens andra och tredje resultatrad. Detta innebär att på den första resultatraden redovisa 
det ekonomiska resultatet, den andra resultatraden, redovisar företagets påverkan på miljön och 
hur de hanterat detta. Tredje resultatraden, visar både positiva och negativa effekterna på 
människorna i verksamheten, så som sjukdom, olycksfall, kompetensutveckling och 
anställningsbarhet. 

Detta kallas idag för ESG, Environmental, Social and Governance issues, ett perspektiv som lägger 
tyngdpunkten på ägarstyrningsrollen i frågor om miljö och etik. Företagen förutsätts idag ha 
kompetens inom ESG och redovisa att man förbättrar detta område från år till år i 
resultatredovisningen (Borglund, et al. 2009). 

Öppenhet: Ju öppnare verksamheten är med sin redovisning, desto mer trovärdighet har man att 
vinna. Det handlar dock inte om att visa upp detaljer eller lätta på sekretess som man är 
förbunden till. Det kan handla om information som företaget undanhåller på grund av slentrian, 
eller om ofullständig information om exempelvis miljön, som man inte har fått all fakta om och 
därför inte kan delge allmänheten. Frågor som företaget kontinuerligt måste jobba med är att 
kvalitetssäkra information och hur den skall lämnas ut. GRI, Global Reporting Initiative, är förslag 
på standardisering av ESG-rapportering, där man kan få ett bra incitament till intern systematisk 
kommunikationsprocess, som leder till en god kvalitetsmässig extern öppenhet (Borglund, et al. 
2009). 
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Integritet: Betyder att man kan lita på företaget och dess åtaganden. Lyckas företag konsolidera 
denna etiskt relaterade och positiva egenskap integritet, på ett balanserat sätt, finns det mycket 
förtroende att vinna. Det innebär handlingsprinciper och att kunna agera utifrån dem, man måste 
kunna motstå otillåtna genvägar och inte låta sig påverkas av andras önskemål. Det vill säga att 
man inte låter sig mutas, visar man inte den svagheten, då kan man troligtvis litas på i andra 
situationer (Borglund, et al. 2009). 

Dock finns det också negativa aspekter, då företaget anammar för mycket integritet. Det visar sig 
i form av en allt för regelstyrd verksamhet som blir rigid.  Den som arbetar för den så 
eftertraktade balanspunkten, det vill säga lagom, mellan det som är för lite och det som är för 
mycket, var den antike filosofen Aristoteles. Han sade bland annat att ”dygden mod ligger mittemellan 
fegheten och dumdristigheten”. Om man sätter in integriteten i Aristoteles betraktelse, så kan 
integriteten gå ut över den sociala kapaciteten eller lyhördheten gentemot andra. Det får heller 
inte överskrida åt andra hållet och bli ett verktyg åt andras avsikter. Var tyngdpunkten finns 
någonstans är inte klart definierat, vad som är avgörande beror på omständigheter och aktörer 
kring företagets verksamhet. Exempelvis ”det som är frikostigt för en miljonär är inte riktigt det samma 
som för daglönaren”. Integriteten resulterar i förtroende för aktörerna på marknaden och att 
marknaden i sin tur har en god funktion, detta incitament resulterar i en planeringstrygghet och 
minskade kostnader för kontrollbehov (Borglund, et al. 2009). 

Välvilja, kommer från sydafrikanska terminologin benevolence. Här handlar det om bemötande. För 
att vinna trovärdighet och förtroende, krävs en genuin avsikt i mötet med sina kunder och 
intressenter. Det gäller för företaget att bevisa att det är en win-win-situation. Det vill säga att båda 
parter har något att vinna på samarbetet och att företaget har ett långsiktigt mål med sin avsikt 
och få nöjda kunder och tillfredställda intressenter och lönsamhet i företaget. Grunden till välvilja 
är anständighet, som skall finnas som en kärna i företagets olika delar. Med definitionen välvilja 
som grund, vill man svara upp mot förändrade förväntningarna i CSR, sponsorverksamhet och 
filantropi (människovänlig/välgörenhet). Dessa två visar olika grader av åtaganden utöver den 
definierade produktionen och affärsverksamheten (Borglund, et al. 2009). 

När dessa fyra dimensioner harmoniserar, skapas ett ansvarstagande av företaget.  

Arbetet med trovärdighet skall ske i samråd med företagets intressenter. Här skall en dialog föras, 
som kräver uthållighet och konsekvens. Företaget måste hela tiden göra genomtänkta handlingar, 
eftersom slarv och misstag kan rasera allt på kort tid, på grund av att någon ser egen vinning i att 
ta genvägen. Företaget kan inte se sig själv som en enhet utan måste lyfta blicken och se 
sammanhanget med ansvar för samhälle, miljö och individer för en lyckad integrering av CSR 
(Borglund, et al. 2009). 

Media är en viktig arena för organisationer, företag, enskilda individer och journalister att agera 
på. Här diskuteras, debatteras, tycks och tänks det av alla parter. Här framförs kritik, försvar och 
lanseras kampanjer på denna moralens arena. Det är förödande för ett företag eller organisation 
att bli inblandad i en skandal, och media är därmed en påtryckande anledning till att CSR har haft 
en sådan genomslagskraft. Företag väljer också att avstå från att delge information om allt man 
gör, i syfte att undkomma granskande ögon. 

Företagens intresserelationer har varit under ständig förändring i decennier. Under 1990-talet sker 
en markant förändring angående ansvar och intressentrelationer, då finansmarknadens ökade 
inflytande fick sitt genomslag. På grund av de senaste årens nya synsätt på CSR, som en 
managementidé har återigen företagen fått omvärdera sin syn på intressentrelationerna (Borglund, 
et al. 2009). 
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3.3 Laughlins perspektiv 
 
Laughlin presenterar begreppet ansvar genom dualistisk teori om agent och principal. En principal, 
håller en ansvarig för kontot, på grund av att en principal äger resurserna och har den naturliga 
rätten till kontot. Antagandet är, att om nyttan av dessa resurser förflyttas till en agent, den som 
redovisar kontot, får den stå till svars för det samma, skall förväntningarna på principal i gengäld 
tillgodoses genom agenten. Dock kan detta inte alltid garanteras, ett välkänt fenomen, som kan 
identifieras och framförallt lokaliseras i ekonomiska teorier om de olika parterna, detta problem 
behandlas på samma sätt som så kallad moral hazard, moralisk risk. Men ingen lösning på detta 
problem ifrågasätter de naturliga rättigheterna en principal innehar för att säkerställa kontrollen 
av att ansvaret uppfylls.  

Ansvarsredovisning, är en relation mellan de olika parterna, agent och principal, där det ingår ett 
givande och tagande mellan dessa parter i den gemensamma relationen och därmed uppstår det 
ett incitament för det som skall utföras (Roberts & Scapens, 1985). Utifrån denna relation, kan 
man skönja antagandet, att några individer, små enheter/grupper eller organisationer, har 
rättigheter att kunna ställa krav på utförande och få en redovisning om hur man har agerat för att 
uppnå kravet. 

I förhållandet mellan den som redovisar och ansvarar för kontot, och den som innehar kontot, 
finns en alternativ rättighet som redovisaren av kontot kan inneha. Detta gäller när redovisaren 
motsätter sig kontoinnehavaren, som anses besitta den auktoritära rättigheten (Stewart, 1984). 
Strukturen av dessa alternativa rättigheter, och grunderna för dess legitimitet är förgrenade 
genom modeller av ansvarsredovisning, som är av kritisk relevans.  

Laughlin har gjort empiriska studier för att kunna förstärka ämnet som är hämtat från det som 
Gortz, 1989, rubricerar som vårdande yrken, exempelvis inom utbildning, hälsa och social 
service. Det är i dessa som det ligger en potentiell konflikt med de djupt förankrade 
yrkesvärderingarna, som härrör från inpräglade rättigheter som higher principals besitter, 
exempelvis, kyrkan, Gud, yrkesorgan, personligt samvete etc. Detta faktum uppenbarar sig, när 
de nya studierna som ifrågasätter eller stjälper det gamla traditionella tankemönstret. Detta 
resulterar i långtgående effekter av de existerande relationerna i ansvarsredovisningen. 

Problematiseringen som Laughlin framställer av en till synes, neutral och fundamental rätt för en 
principal, är då denne skall förvänta sig ett tillmötesgående. Laughlin beskriver istället 
omständigheterna när önskemålen från den principal som tillhandahåller det ekonomiska, kan 
åsidosättas av förväntningar och krav från högre principal. I boken, Accountability: power, ethos and 
the Technologies of managing,(1996) beskriver Laughlin bland annat två stora delar. Den första delen 
summeras i en modell, där beskriver han den del av ansvarsredovisning som berör den som hålls 
ansvarig för kontot, och har rättigheterna över den som redovisar, och som får stå till svars för 
det samma. För att få en distans från ekonomisk teori av kontrahent, vill Laughlin demonstrera, 
genom att kritisera den traditionella principal/agent modellen (Fig. 2). Denna diskussion 
introducerar regler om higher principals in i modellen. 

Den andra delen utvecklar detta ämne, genom att titta på exempel från den offentliga sektorn och 
kyrkan i England.  Jämförelsen är gjord i termer av förväntningarna av principals och deras 
konflikter med yrkesvärderingar. Den belyser vad agenter gör i den offentliga sektorn genom att 
studera ursprungsprocessen, och åstadkommer att avleda ökade krav från principals. 
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Figur 2, Laughlins Principal/agent model från boken Accountability: power, ethos and the 
technologies of managing, (1996). 

Här presenteras en bra översikt för att kunna förstå grundläggande nyckelelement i 
ansvarsredovisnings processen, som vi kan se i figuren ovan (Fig.2).  

Den centrala delen av figuren (Fig.2), utgår ifrån att principal överför resurser till agenten med 
förväntningar om hur dessa resurser skall användas. Ett grundläggande antagande är, att det är 
denna överföring av resurser som ger principal rättigheter att specificera förväntningar på 
handlande, och efterfrågan på goda skäl av utförande som agenten åtagit sig (Gray, 1983). Ett sätt 
att klargöra och definiera strukturen av dessa förväntningar angående användandet av dessa 
resurser är genom avtal (Gray, 1983, Stewart, 1984 & Gray och Maunders, 1987). Sådana 
kontrakt kan vara informella eller formella och/eller specifika eller oprecisa, men antas existera i 
någon form eller annan, när resurserna är överförda. 

Med hänsyn till regeln om principal, antas det i figuren (Fig.2) ovan att principal ej är ifrågasatt 
vad gäller rätten att ha kontroll över beteendet från agenten. Laughlin gör ett antagande att om, 
avvikelser från principen ger oönskat beteende. Det antas alltid vara legitimt att utöva kontroll 
över agentens beteende. Implicit i modellen är det världsliga och stora icke ifrågasatta bias 
gentemot bemyndigandet av principal. Det rationella för detta bias, är att resurser, alltid är av en 
ekonomisk natur, som är överförd från principal med legala förväntningar, och att i sin tur få 
något i utbyte. ”Den som betalar får sätta tonen” är en tydlig och icke ifrågasatt logik av ekonomiskt 
utbyte. Formaliteter och specificitet av dessa förväntningar hjälper till att sätta upp vad som är 
tänkt med ett implicit kontrakt. Detta har konsekvenser, inte bara för krav på information, utan 
också på tillhandahållandet från agent och vilka baser och typer av ansvarsredovisnings relationer 
som det kan leda till. Exempelvis pratar Stewart (1984) om dessa baser av ansvarsredovisning i 
termen av en stege.  

De olika stegen på denna stege, startar med redovisning för redlighet och legalitet, som rapporterar att 
medel har används på ett lämpligt sätt.  

Nästa nivå på stegen är redovisnings processen, vilket redovisar för detaljerna för handlingsprocess 
som agenten följer.   
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Nästa två steg är utförande redovisning och program ansvar, som tillsammans är menade att förse ett 
konto med det totala arbetsutförandet av agenten i termer av det specifika mål som satts upp av 
principal.  

Sista steget är redovisnings policy, kompletterar föregående steg, utförand och program, med att 
presentera kontot i en generell policy i relation till målen.  

Varje steg har som syfte att förse en expanderande och mer detaljerad redovisning av 
handlingarna som agenten har vidtagit. Redlighet och legalitetsinformation behandlar endast 
legalitet av utgiftsmönster, och lämnar stor frihet till agenten att påpeka vilka åtgärder som 
lämpligen bör vidtas. Processinformationen handlar endast om vilken åtgärd som använts snarare 
än resultatet av handlingar och aktiviteter. Åter igen lämnas stor frihet till agenten att eftersträva 
vadhelst som är lämpligt, så länge som de antagna processerna är synliga för principal och 
därmed öppna för olika möjligheter av disciplinära reaktioner. Utförande-, program- och 
policyinformation är till för att klargöra, i exakta termer, hur slut prestationen av agenten enligt 
etiska och specifika mål som är satta av principal. Allt detta förutsätter, att beteendet hos agenten 
i stor utsträckning är öppen för det förutbestämda, exakta förväntningar resultat som principalen 
satt upp. 

Detta för oss enkelt in på rollen som mätningen (och ansvars mätning speciellt) spelar, i alla 
stegen på Stewarts stege. Det är på utförande och program nivåerna som betydelsen av 
redovisningens teknik är mest uppenbar. Det är här som tolkningen av mål blir till mätbara utfall 
och är som mest framträdande. Det är också här som redovisning mått inte bara är extra 
innovativt, men även mest vanskligt. 

Anskaffning av information på Stewarts stege, kan antingen vara ex ante (det agenten tänker göra) 
eller ex post (vad agenten har gjort). Vad agenten kommer att göra innan den aktuella aktiviteten 
skall utföras, ger principal tillfälle att öva scenario över oförutsedda beteenden. Ex post 
rapportering å andra sidan, innehåller en reducerad grad av direktioner över agenternas 
beteenden. Att korrigera effekten av ett tidigare beteende kan bli avsevärt svårare, än att 
förhindra oönskade former av beteende från början. Ex ante utförande är nivåerna på Stewarts 
stege, i form av förväntningar och rapporter. Här finns största möjligheten hjälpa till att forma en 
kontroll teknik (Munro, 1993), som en försäkran om att agenternas beteende möter principals 
önskan. 

Detta leder oss nu till ett annat element inom området för ansvarsredovisningens relationer. Det 
ligger underförstått i sammanhanget, som omger relationerna mellan principal och agent, 
Laughlin har delat upp dessa två i olika typer av sammanhang, communal 
(gemensam/kollektiv/kommunal) och contractual (avtalsmässig). 

Communal sammanhanget omfattar en mindre formell ansvarsredovisnings relation, där 
förväntningar över beteendet, och krävd och försedd information, är mindre definierad och 
strukturerad. 

Contractual sammanhanget omfattar en mer formell ansvarsredovisnings relation, där 
förväntningarna på handling, krävd och försedd information är detaljerat definierad och klart 
specificerad. 

Både communal och contractual formerna av ansvarsredovisning, kan tekniskt sett leda till att 
förväntningar och rapporter som sträcker sig över gränserna på Stewarts stege, kan vara ex ante 
eller ex post form. Olikt Stewart, som försöker dela upp det han kallar ett bond of accountability 
(vilket formellt och avtalsenligt definieras ansvarsredovisnings relationer) och en link of account 
(vilket är en informellt ”erkännande av lyhördhet”), gör han ingen åtskillnad när han pratar om 



   25 

contractual och communal former av ansvarsredovisning – båda former är ansvarsredovisning 
och båda kan vara lika kraftfulla i dess rapporterings förväntningar och deras kontroll syfte. I 
contractual form, är alltid förväntningarna på principals mer formella och definierade och 
inbegripande större nytta av skrivna kommandon. Så väl som finansiella och ledningens 
ansvarsredovisnings visar på olika typer av mätningar i kontroll tekniker, så väl som i rapporter 
från agenten. Skrivna kommandon och rapporter är en klart betydelsefullt kontroll instrument, 
men de oskrivna reglerna av beteendet och det informella kravet på rapportering, i en communal 
ansvarsredovisnings relation, kan bli kraftfullt i termer av kontroll avsikter. 

Slutligen, Giddens´struktureringsteori, Roberts och Scapens, (1985) samt Macintosh och Scapens, 
(1991). De pekar ut att varje enskild redovisnings relation innehåller särskilda strukturer av 
signifikans (syfte/mening), legitimation (moral), och dominans (makt). Den viktiga punkten här 
är, att i varje enskilt system av redovisning finns en moralisk relation involverad, varigenom en 
individuell eller liten grupp utövar dominans över annan. Genom detta försäkras att något 
meningsfullt definieras, som är gjort av denna person eller personerna. Detta drar 
uppmärksamheten huvudsakligen till komplext ideologisk natur som genomsyrar alla 
ansvarsredovisnings relationer. 

Det är viktigt att belysa de centrala slutsatserna av Laughlin. Hans intention är att ta upp frågor 
om legitimiteten. Har en principal alltid rätten att definiera aktiviteter hos agenten? Frågor som är 
relaterade till detta tema – det om rättigheter, är en nyckelfråga.  

 
3.4 Ansvars enheter 
 
Ansvarsredovisning är ett system som mäter planerade kostnader mot det faktiska utfallet för 
varje ansvars område. Det är här den tekniska dimensionen av ansvarsredovisning finns. 
Tillverkningen av en produkt eller tjänst kan bestå av flera olika moment, dessa bör ansvaras av 
olika individer. För att kunna lösa detta problem måste kostnad och vinst härledas till varje 
individ/aktivitet som ådrar sig dem. Detta kallas ansvarsredovisning och innebär att man skapar 
ansvarsområden, som exempelvis kan bestå av organisationsenheter. Man ska kunna mäta 
resultatet från varje ansvars område (Drury, 2008). 

Det är ett redovisnings- och organisationssystem som avgränsar ansvar och skyldigheter för 
ledningspersonalen inom sin egen enhet. Inom var och en av dessa enheter skall 
ledningspersonalen arbeta så självständigt som möjligt (www.wps.pearsoned.co.uk, 090923). 

Ansvarsredovisning ingår i financial results controlsystems, som innebär att resultaten är definierade i 
monetära termer. Mest vanligt som redovisningsmått, är exempelvis intäkter, kostnader, vinster 
och avkastning (Merchant, 2007). 

I boken Processes of accountability (Pashang, 2003), talar författaren om att redovisning kan 
betyda olika saker. Man måste ta hänsyn till olika länders kulturpolitiska variationer och 
tidpunkten, på grund av att teorierna har förändrats över tiden. Han menar att England och 
Australien har haft ett marknadsorienterat synsätt, medan exempelvis Japan och Tyskland har 
varit mer fokuserade på budget. Det som verkar vara gemensamt är dock synen på financial result 
controlsystems.  

 

 

 

http://wps.pearsoned.co.uk/
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Finacial resultscontrol systems består av tre bas element: 

 

 

Figur 3, Illustration av de olika ansvarsnivåerna 

 

”Man möter ibland bilden av företaget som ett fartyg med VD som rorsman. Det kan kanske vara en bra bild 
för ett mycket litet företag, men ett normalt företag liknar mer en armada av mindre skepp som tillsammans skall 
manövrera genom en skärgård fylld med grynnor och skär. Decentraliseringen ger varje rorsman möjligheten att på 
egen hand manövrera förbi de grund just hans skepp möter, men samtidigt uppstår ett samordningsproblem. 
Ledningen för armadan, företagets VD, måste hitta metoder att överblicka de olika skeppens positioner och att få 
alla skepp att gå mot samma mål utan att störa varandra under seglatsen.” Så här beskriver man i 
Lönnqvist och Lind, ansvarsredovisning i boken Internredovisning och prestationsmätning 
(1998). 

 

3.4.1 Financial responsibility center  

Definierar fördelningen av ansvar för finansiella resultat i organisationen. Ansvar kan uttryckas i 
form av antal input som konsumeras och antal outputs, man fokuserar särskilt på produktion och 
eller tjänsteprocessen. Exempelvis inkurans och kundnöjdhet visar sig här. Financial 
responsibility centers består i sin tur av fyra olika centers. Dessa centers är enheter, segment eller 
underenheter i en organisation där chefen hålls ansvarig för ett speciellt ansvars område. Ju högre 
chefsposition, desto större ansvarsområde och generellt ett större antal underordnade, som 
rapporterar till honom. Ansvarsredovisning är ett system som mäter planer (genom budget) och 
utfall genom faktiska resultat på varje ansvars område. Det finns fyra olika huvudtyper av dessa 
områden. I ett företag kan ekonomirutinerna användas för att uttrycka mål, utvärdera avdelningar 

 

   

    

Financial results control systems 

Financial responsibility 

centers 

Planning & budgeting 

systems 

Motivation contracts 

Expence/Cost 

centers 

Revenue 

centers 

Profit 

centers 

Investment 

centers 

  
Standard costs/ 

Engineered expence 

centers 

Managed cost/ 

Discretionary 

centers 



   27 

och beskriva situationer.  Redovisningen bör därför utformas så att den beskriver situationen på 
avdelningarna och att man kan mäta deras mål.  

 

3.4.1.1 Expence/cost centers 

Exempel på enheter som har expence/cost centers, är företag med lättare tillverkning. Här finns bara 
kostnader som cheferna hålls ansvariga för (finansiellt mått för inputs). Ledningspersonalen är 
inte intresserad av input/output. Det finns två undergrupper av cost centers. Expence/Cost 
centers bör bara användas i de situationer där det är svårt att mäta intäkterna för avdelningen. 
Dessa centers är visserligen lätta att införa, mäta och administrera, men besvärliga att utvärdera 
för högre chefer. 

Cost centers även så kallade cost pools, används för att beskriva vart overhead kostnader 
ursprungligen uppkommer. Vanligt vis är ett kostnads ställe, en enhet i en organisation, det kan 
även vara separata segment av en enhet i organisationen. Dessa används för att beskriva ett 
ansvars enhet i en funktionell organisations struktur, där chefen för enheten ansvarar för 
kostnader men inte vinsten (Drury, 2008). Expence/cost centers består i sin tur av två olika 
inriktningar: 

 

Standard cost centers/engineered expence centers 
 
Inputs för Standard cost centers/engineered expence centers, kan mätas i monetära termer och outputs 
kan mätas i fysiska termer. Man har möjlighet att optimera den monetära inputen för den 
fysiskt producerade outputen i förväg. För att få fram ett effektivitetsmått, mäts det verkliga 
värdet av output, med en standardkostnad för en likvärdig produkt. Man kan mäta kostnad på 
både volym och kvalitet. Här kan man fastsälla relation mellan output och input. Här 
fokuseras det ekonomiska ansvaret på att driva verksamheten inom de kostnadsramar som 
angivits (Lönnqvist och Lind, 1998). Dessa centers används exempelvis vid 
tillverkningsenheter, lager och distribution.  

 

Managed cost centers/discretionary expense centers 
 
Managed cost centers/discretionary expence centers, används med fördel i företag och på avdelningar 
där det är svårare att mäta output i monetära termer. Producerad output är svår att mäta och 
relationen mellan input och output inte känd.  Enheten behöver inte reducera sina årliga 
kostnader, istället utnyttjar den kostnads ram man fått effektivt. Exempel på dessa centers 
finns i human relations, support centers och marknadsaktiviteter (Anthtony & Govindarjaran, 
2001). 

 

3.4.1.2 Revenue centers 

Chefer för revenue centers, är ansvariga för att endast generera intäkter, ett finansiellt mått på 
output. Dock kan kostnader uppstå för löner och kommissioner, här skall intäkter och kostnader 
inte relateras. Detta är dock inget profit center, på grund av att dessa kostnader, endast är en liten 
del av genererade intäkter, och de belastas inte med kostnaden för sina sålda varor. Exempel på 
dessa är en försäljningsavdelning. 
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3.4.1.3 Profit centers 

Profit centers, ger en bra överblick av enheten, här existerar både intäkter och kostnader. Den 
ansvarige ledningspersonalen för enheten tar besluten som rör denna. Det vill säga, att högre 
uppsatta chefer i hierarkin inte behöver dra det ”tunga lasset”. I ett profit center ansvarar inte 
chefen för investeringen, utan ansvarar endast för att erhålla vinsten från driften, av de fasta 
tillgångarna som han eller hon är tilldelad av organisationens huvudkontor. En begränsning är när 
profit centret är skapat i en kostnads fokuserad enhet. Exempelvis när man ska sälja produkter 
eller tjänster inom företaget, och inte känner till marknadspriset på produkten/tjänsten. 
Ytterligare en begränsning är att man måste ha god kännedom om verksamhetens bakgrund, man 
måstet ha en bild av hur priser fastställts, internprissättning. 

 

3.4.1.4 Investment Centers 

I ett investment center, är chefen ansvarig för vinsten på gjorda investeringar. Ett företag kan 
jämställas med ett investment center, där är CEO och COO är ansvariga chefer. Men det kan 
även vara regionala chefer, där man skapat olika divisioner. Detta leder till att det blir en 
gradering av befogenheter. I vissa organisationer kan en avdelningschef ha befogenhet att besluta 
om leverantörer och marknad, samma chef kan även fatta beslut om kapitalinvesteringar (Drury, 
2008), (Horngren et al, 1999). Detta kan mätas i olika nyckeltal, exempelvis, return on equity (ROE), 
och return on investment, (ROI) (Merchant, 2007). 

Den viktiga frågan är vilken chef som skall hållas ansvarig för vilket center, och gränsen mellan 
olika centers är i praktiken väldigt oklara. Viktigt är att klart och tydligt visa ledningspersonalen 
exakt vilket deras ansvarsområde är (Merchant, 2007). 

 

3.4.2 Planering och budgetering  

Definierar förväntningar, utförande och standard för utvärdering. Detta innefattar fyra 
huvudsyften: 

Planering, som är beslutsfattande i förväg. Ger ledningspersonalen en bättre förståelse om 
framtida möjligheter, hot, styrkor och svagheter, man försöker att reducera risker. 

Koordination, syftet att dela information genom hela organisationen. Uppifrån och ner, 
kommuniceras organisationens mål och prioriteringar. Nerifrån och upp, kommuniceras 
möjligheter, behov, motsättningar och risker. Alla ska vara involverade i informationsflödet, i 
besluten skall allas perspektiv beaktas. 

Ledningstillsyn, planer och investeringar diskuteras, granskas och godkänns innan man agerar. 
Successivt flyttas besluten högre upp i organisationen. 

Motivation, människor presterar bättre om de har ett specifikt mål som inte är för lätt eller för 
svårt att nå. 
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3.4.3 Motivations incitament  

Definierar länken mellan resultatet och organisations incitament. Ett incitament är en anledning 
för någon att utföra en viss handling, incitamentet informerar och påminner de anställda om 
önskvärda mål och motiverar dem att åstadkomma satta mål. 

 

3.5 Sammanfattning av teori 

Vi har presenterat en teoretisk referensram som täcker det organisatoriska ansvaret på ett 
övergripande sätt. Genom litteraturen försöker vi definiera och belysa två dimensioner, det 
sociala ansvaret och det tekniska ansvaret. Utifrån den referensram som vi valt, försöker vi visa 
hur ansvarsredovisning har uppstått, och försökt följa utvecklingen av ansvarsredovisningen till 
vad den är idag. 
Det sociala ansvaret har vi i litteraturen bland annat presenterat genom det historiska perspektivet 
och begreppet CSR. Det tekniska ansvaret har vi presenterat genom bland annat Laughlins 
perspektiv och modellen ansvarsenheter. 
Vi kommer genom empirin att visa hur dessa två dimensioner kompletterar varandra och hur de 
används i praktiken. 
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4. Empiri 
Empiri kommer från det grekiska ordet ”emperia”. Ordet betyder erfarenhet och består av de erfarenhets baserade 
observationer som görs. Nedan presenteras den information som framkommit genom intervjuer med respondenterna 
och insamlat material som tillhör primärdata. 

 
 

”Om jag ljuger så är det bara för att jag tror att jag talar sanning” 

  
Phil Gaglardi 

 
4.1 Presentation av Vänersborgs kommun 
 
I vår empiri har vi valt att studera Vänersborgs kommun. Anledningen till att vi gör en 
observation på Vänersborgs kommun är att de har en erkänt bra mångårig ansvarsredovisning, 
som vi ser det. Vi kompletterar med frågor ställda till två ansvariga personer för ett vidare 
perspektiv.   
 

Vänersborgs kommuns vision: 

”Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets, en kommun känd för nytänkande, 
effektivitet och god service, en kommun där medborgarna känner sig trygga, delaktiga och har inflytande. Närheten 
till vattnet utnyttjas som en viktig resurs för boende, näringsliv och turism. En god företagsmiljö, snabba 
kommunikationer, ett rikt utbildningsutbud och en livaktig kultur- och fritidsverksamhet gör kommunen 
attraktiv för såväl företagsamhet som boende. All kommunal verksamhet omfattas av tanken på ett ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Miljömål är antagna och genomförda.” 
  

I Vänersborgs kommun bor cirka 37 000 invånare. 

 De är Regionhuvudstad i Västra Götaland. 
 Från förskola till högskola. 
 10 000 pendlare - de flesta till och från Trollhättan. 
 3 200 anställda. 
 Personalklubb med förmåner, aktiviteter och samvaro. 

http://www.ordsprak.se/kalla.asp?kalla=Phil%20Gaglardi
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Förvaltningsorganisation 

 

Figur 4, Organisationsschema, hämtat från Vänersborgs kommuns, Personalekonomiska 
redovisning – hälsobokslut 2008. 

Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Kommunstyrelseförvaltningen samordnar kommunens ekonomi och verksamheter samt ansvarar 
för den översiktliga fysiska planeringen. Den ansvarar för kommunens mark och bostadspolitik, 
energiplanering, kollektivtrafik och kontakter med näringslivet. Kommunstyrelseförvaltningen är 
också personalorgan och arbetslöshetsnämnd. 

Personalkontoret 
 

Personalkontoret är kommunens centrala enhet för personalpolitiska frågor med ansvar för 
personal, löner, förhandlingar, pensions- och försäkringsfrågor, systemansvar för lönesystem, 
chefs- och personalutbildning/avveckling, arbetsmiljö, medbestämmande, jämställdhet, 
företagshälsovård, personalrörlighet, personalekonomi, personalsociala frågor, personaltidning 
och facklig verksamhet. 

Utvecklingskontoret 
 

Kontoret svarar för beslutsstöd till Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse och kommunalråd vad 
gäller målstyrning, kvalitets- och uppföljningsfrågor, ledarstrategi, folkhälsofrågor, 
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informationsfrågor, miljösamordning (Agenda 21), IT-strategi, statistik, kollektivtrafik, 
högskolefrågor, näringslivsfrågor, regionala frågor och internationaliseringsfrågor m.m.  

Deras övergripande uppgift är att ta fram gemensamt planeringsunderlag i form av översiktsplan, 
bostadsförsörjningsprogram, statistik och geografiskt informationssystem. Kontoret bereder 
också mark- och fastighetsförvärv samt exploateringsfrågor. 

Ekonomikontoret 
 

Ekonomikontoret biträder kommunstyrelsen med ekonomisk planering och uppföljning, samt 
lämnar råd och stöd till förvaltningarna i ekonomiska frågor. I detta ingår att samordna 
kommunens arbete med budget, redovisning, uppföljning och bokslut. Ekonomikontoret 
tillhandahåller även finansiell service samt systemförvaltning till AB Vänersborgsbostäder samt 
Fastighets AB Vänersborg. Kontoret är organiserat i en ekonomistab, en redovisningsavdelning 
och en upphandlingsavdelning som svarar för kommunens upphandlingsverksamhet. 

 
4.2 Mål- och resursplan  
 
I kommunens mål- och resursplan (MR-plan), finns deras syften, det är kommunfullmäktige som 
fastställer planen för två år i taget. De personalpolitiska målen framställs i mål- och resursplanen 
2010-2012 som, ”Personalens hälsa ska förbättras och sjukfrånvaron minskas genom ökad trivsel, hög 
delaktighet och andra hälsofrämjande insatser”. 
 
Arbetsmiljö: 
”Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av vardagen. Våra anställda ska utvecklas i en stimulerande, god och 
säker arbetsmiljö. Arbetsplatserna ska kännetecknas av en öppen och tillåtande attityd.” 
 
Jämställdhet: ” Alla anställda, både kvinnor och män, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
att utveckla sig själva och få inflytande på verksamheten.”  
 
Mångfald: ”Mångfald innebär att alla våra anställda har samma möjligheter och rättigheter, oberoende av 
etniskt ursprung, kön, ålder, utbildning och funktionshinder.” 
  
Kompetensutveckling: ”Det är av största vikt för verksamheten att ha kompetent personal. Därför ska 
kommunens medarbetare utbildas och utvecklas. Kompetensutveckling ska ses som en investering i utveckling, 
kvalitet och service.” 
 
Ledarskap: ”Ledarskap är samspelet mellan chef och medarbetare. Ledarskapet ska utvecklas så att laganda, 
engagemang och arbetsglädje ökar. Ledarna ska kunna kommunicera, vägleda och stimulera medarbetarna.” 
 
Lön och belöning: ”Lönen ska användas som ett styrmedel och bidra till att målen för verksamheten uppfylls 
och att den anställdes goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse stimuleras, så att 
kompetent personal finns på lång och kort sikt. Lönesättningen är en värdering av befattningen och den anställdes 
arbetsresultat.” 
  
Förväntade resultat:  

 Arbetsplatserna har utvecklats så att de bidrar till ett hållbart arbetsliv. De anställda har utvecklats i 
sina yrkesroller. 

 Vänersborgs kommuns chefer utövar ett medvetet och utvecklat ledarskap.  

http://vanersborg.se/kommunen/forvaltningar/kommunstyrelseforvaltningen/ekonomikontoret/ekonomistaben.4.2bae981080000cb07800032949.html
http://vanersborg.se/kommunen/forvaltningar/kommunstyrelseforvaltningen/ekonomikontoret/redovisningsavdelningen.4.2bae981080000cb07800036762.html
http://vanersborg.se/kommunen/forvaltningar/kommunstyrelseforvaltningen/ekonomikontoret/upphandlingsavdelningen.4.2bae981080000cb07800031413.html
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 Arbetsplatserna har dialog och samverkan som är väl utvecklad och där så väl chef som medarbetare tar 
ansvar för arbetsmiljön, verksamhetens resultat och kompetensutveckling.” (www.vanersborg.se, 
100113). 

Varje enhet inom kommunen har eget budgetansvar, som den ansvarige för enheten skall utgå 
ifrån vid sina prioriteringar inom respektive ansvarsområde. Detta skapar struktur kring 
människorna som är viktigt, då det hela tiden i en organisation pågår förändringar. Både den 
tekniska och sociala dimensionen påverkas av människorna inom organisationen. 

4.3 Sammanställning av svaren på frågorna 

I ledningssystemet, Stratsys, arbetar man med MR-planen som utgångspunkt för en RA-plan. 
Kommunfullmäktige har satt upp sju utvecklingsområden som inriktningsmål. Målen kopplas till 
Vänersborgskommuns visioner och förväntade resultat. Planen fastställs för två år framåt i tiden, 
som följs upp med budgeten i tertialer. I resultatuppföljningen kontrollerar man att alla 
förvaltningar har bidragit till att nå önskat resultat.  

Kommunen har en vision:  
Allt utvecklingsarbete i Vänersborgs kommun ska präglas av följande fem perspektiv: 
Barn- och ungdomsperspektivet, samverkan, jämställdhet, omvärldsorientering och integration. 
  
Kommunfullmäktige vill fokusera på ett antal utvecklingsområden, som är viktigast att arbeta 
med för att kommunen ska närma sig visionen och de fastställda inriktningsmålen. 
Utvecklingsområdena 2010 är boende, näringsliv och turism, kultur och fritid, utbildning, 
serviceskyldighet, samverkan och effektivitet, lokala miljömål och medverkan i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och ansvar för arbetslösa ungdomar. 
  
Inom utvecklingsområdena har kommunfullmäktig fastställt inriktningsmål och förväntade 
resultat, som samtliga nämnder ska arbeta efter. De förväntade resultaten mäts i olika mått. För 
att kunna nå de uppsatta målen görs aktiviteter som återfinns i RA-planen. 

Kommunfullmäktige fastställer målen för kommunen och sätter därmed upp förväntningarna på 
resultatet. Dessa mål och förväntningar skall i sin tur brytas ner i respektive nämnd. De 
övergripande inriktningsmålen bryts ner ytterligare, till förväntade konkreta resultat, med en 
ansvarig person för specifik aktivitet. Resultat rapporteras sedan tillbaka till kommunfullmäktige, 
där respektive nämnd rapporterar status för deras olika aktiviteter med en kort bakgrund och 
förklaring till uppnått resultat. Även icke uppnådda mål redovisas på detta sätt. 

Varje förvaltning svarar upp för respektive enhet och dess uppsatta mål, exempelvis, 
ekonomikontoret ansvarar för att sammanställa årsredovisningarna. Personalkontoret ansvarar 
för exempelvis verkställa aktiviteterna för att uppnå målen för hälsobokslutet, som också ligger på 
deras ansvar att sammanställa och redovisa. 

Vänersborgs kommun gör i år sitt nittonde hälsobokslut. I hälsobokslutet säger man att, syftet är 
att inom ramen för den traditionella årsredovisningen lyfta fram personalfrågorna. En god 
arbetsmiljö utmärks av att varje anställd upplever sin arbetssituation som sund, säker och 
utvecklande men också minimalt utsatt för risker i form av fysisk, psykisk och social ohälsa. I 
kommunen bedriver man ett systematiskt hälsoarbete i syfte att personalen ska trivas och 
utvecklas, för ett hållbart arbetsliv. För att rekrytera och behålla personal krävs en hälsofrämjande 
och hållbar personalpolitik, som till stor del handlar om att skapa balans mellan verksamhetens 
behov, resurser och de krav som ställs på alla medarbetare.  
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Genom ett systematiskt miljöarbete där cheferna i sitt dagliga arbete undersöker 
arbetsförhållandena, bedömer risker och åtgärdar de frågor som uppkommer skapas en god 
arbetsmiljö. 

När man sammanställer hälsobokslutet hämtar man information från flera olika källor. Dessa 
källor består bland annat lönesystemet, olika statistiksystem där man får fram de olika nyckeltalen. 
De mjuka målen och de icke mätbara målens information hämtas från olika rapporter och 
blanketter.  

Det som kännetecknar Vänersborgs kommuns personalekonomiska redovisning, är att den är 
mycket detaljerad och väl utarbetad. De lagkrav som finns idag rörande personalekonomisk 
redovisning begränsas till enskilt viktiga nyckeltal, exempelvis sjukskrivning kopplad till arbetstid. 
Trots detta ringa lagtvång, önskar Vänersborgs kommun med deras detaljerade 
personalekonomiska redovisning öka värdet genom att vara pro-aktiva i sitt arbete med de 
anställdas hälsa och trivsel.  

Hälsobokslutet är en uppföljning som avspeglar förvaltningens aktiviteter. Här kan man läsa 
statistisk information rörande personal. Siffrorna bryts ner och kan analysera sysselsättningsgrad. 
Man har ett ansvar att hämta rätt information, så att siffrorna inte ”ljuger”. Risken är annars att 
de hamnar i fel proportion, vilket kan resultera i snedställning på små förvaltningar. 

Eftersom ansvarsredovisning inte är lagstadgad till stor del frågar vi, om det har funnits några 
hinder på vägen, så som politiska, sociala eller miljöaspekter. Nuvarande personalekonom Anneli 
har inte upplevt några, eftersom hon har varit på sin tjänst i två år. Hennes föregångare har banat 
vägen för en ansvarstänkande verksamhet, och därmed fått in tänket hos politikerna. Politikerna 
är intresserade av en hållbar utveckling.  

För att bevara kompetensen inom verksamheten inför pensionsavgångarna, ser kommunen ett 
ansvar i framförhållning och nyrekrytering. Ett annat sätt att motivera personalen är bland annat 
att man betalar tre månader på ett årskort på Motionspalatset. Detta för att främja hälsa och 
trivsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   35 

5. Analys och slutsats 

I analysen fusioneras empirin med teoriavsnittet. Vi drar också slutsatser i detta kapitel och har valt att blanda 
slutsats och analys för att få en bättre helhet och ökad förståelse. 

 
”Ju mer man tänker, desto mer inser man att de inte finns något enkelt svar” 

 
Nalle Puh 

 
Att koppla Vänersborgs kommun till CSR är inte svårt, det finns flera paralleller att dra. 
Kommunen säger i sin vision att, ” All kommunal verksamhet omfattas av tanken på ett ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbart samhälle.” Som vi ser det, är det detta som Borglund et. al menar med 
att ta ansvar för förtroende frågor, en klar koppling mellan teori och praktik. Kommunen har 
med handling visat ansvar, genom att de har en etablerad och mångårig tradition av sitt väl 
utvecklade hälsobokslut.  För gemene man betyder floskler och fina ord ingenting, utan endast 
genom utförd handling bedöms företagets etiska position. Här har kommunen lyckats med att 
vara trovärdiga och risken för missförtroende minskar avsevärt.  
Kommunen vill skapa legitimitet i sin vision genom att förmedla en känsla av trovärdighet i sitt 
arbete med bland annat hälsobokslutet.  
 
Vi anser att de har en väl utarbetad policy gällande CSR. Förväntningarna och kraven är höga på 
kommunen från invånarna, samtidigt som många områden ska täckas. Därmed krävs ett stort 
ansvarstagande på alla nivåer i kommunen, och att alla är införstådda med policyn och arbetar 
mot samma mål. Det är av stor vikt att all personal är väl införstådda med det ansvar man 
tilldelats och jobbar enligt de rutiner som fastställts, allt detta för att undvika att ansvar faller 
mellan stolarna. Det blir lättare för personal att fatta korrekta beslut när man är trygg i sin 
yrkesroll, och har fasta riktlinjer och ett väl definierat ansvar, och en väl strukturerad 
organisation.   
 
I hälsobokslutet lyfter man fram att det är medarbetarnas arbete och förmåga som ger effekten i 
den kommunala verksamheten, det är genom detta som de politiska intentionerna och 
ambitionerna verkställs. ”De förväntas svara för kontinuitet och stabilitet i verksamheten och de förväntas 
svara för nytänkande, problemlösning och utveckling. Dessutom ska uppgifterna utföras så att de uppfyller 
kommuninvånarnas behov och krav” (Hälsobokslut 2008). Detta belyser hur ledningen motiverar sina 
anställda socialt, genom exempelvis egenansvar, för att utveckla leveransen av service till 
medborgarna.  
 
Kommunens mål att stärka sin trovärdighet kan ses i fyra dimensioner enligt Mayer, Davis och 
Schoorman, som Borglund (2009) hänvisar till. Kompetens, som avspeglas i organisationens goda 
rutin vad gäller hälsobokslutet och väl inarbetade mål- och resursplaner bland annat. Öppenhet, när 
man redovisar sitt hälsobokslut är man väldigt öppen med sin redovisning för att kommunens 
invånare lätt ska kunna sätta sig in i redovisningen. I vår analys tolkar vi kommunens integritet i 
hälsobokslutet, att de har klart uppställda handlingsprinciper som noga följs upp i MR-planen, 
vilket är positivt. Men man får dock inte bli för regelstyrd och stelbent, då detta kan gå ut över 
den sociala kapaciteten och lyhördheten. Det är viktigt att ha förtroende för personalen i 
kommunen, för att medarbetarna ska kunna fatta rätt beslut, vid exempelvis oförutsedda 
händelser. De bör ha mandat att kunna agera efter sunt förnuft och inte efter stelbenta regler som 
hämmar personalen från att göra ett kvalitativt arbete. Genom denna balansgång kan god 
integritet skapas. Välvilja, handlar om bemötande och är således en social dimension av ansvar. 
Ett exempel på välvilja finns på Solbackens äldreboende, där enhetschefen har skapat ett rum för 
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avkoppling för sina anställda. Detta rum är uppbyggt som en konstgjord strand, som kallas 
”Solen på Mauritius”. 
Människorna inifrån organisationen har stor betydelse för hur ansvaret formas i text och 
handling. 
 
Intressemodellens syfte är att identifiera kommunens intressenter. Kommunen kan ses som 
företaget, och deras olika intressenter är bland annat miljön, invånare och investerare. Vi antar att 
invånarna är kommunens främsta intressent, som prioriteras i första hand. Det är kommunens 
ansvar att tillhandahålla rätt mängd resurser i rätt tid, eftersom efterfrågan och utbud varierar 
med tiden. Balansen mellan kommunen och intressenterna måste upprätthållas, att fördela 
resurserna mellan de olika intressenterna är en betydande faktor för att hela systemet ska fungera.  
 

Vi skiftar perspektiv och analyserar ansvarsredovisning genom principal/agentmodellen. Denna 
modell av redovisning binder ansvaret mellan principal och agent, så att de inte lurar eller 
missinformerar varandra, redovisning är alltid ansvar.   

I frågan om vem som är principal och vem som är agent i kommunen, spelar situationen en stor 
roll, som vi kan se det. I första hand torde kommunfullmäktige vara principal, då det är 
politikerna som sätter målen och ålägger tjänstemännen i respektive enhet att förvalta resurserna, 
som blir agent. Å andra sidan kan tjänstemännen också tolkas som principal, då de i sin tur skall 
förvalta resurserna till de anställda, som skall utföra handling som uppfyller det uppsatta målet, 
som agent. Därmed uppfylls ansvar genom handling, här har nyttan flyttats till agenten och får stå 
till svars för utförandet. Ansvarsredovisningen visar här klart och tydligt att det finns en relation 
mellan parterna principal och agent, och det är ett gemensamt givande och tagande i denna 
relation. Det finns ytterligare en dimension att ta hänsyn till och det är statens roll gentemot 
kommunen. Här kan staten sägas vara en principal, då de äger resurserna och kommunen som 
agent förvaltar och får nyttan av resurserna. Ur detta perspektiv kan staten sägas vara en higher 
principal, ses då kommunfullmäktige som principal eller agent? Till exempel kan lokala politiker 
agera både som agent och som principal. Vem är principal och vem är agent i olika situationer, 
gör ansvaret diffust, i den offentliga sektorn är dessa roller svåra identifiera. 

Vi antar en exempelkedja, för att visa praktiskt hur relationen mellan principal och agent kan se 
ut. Kommunfullmäktige representerar principal och kommunens personalkontor representerar 
agenten. Principal gör en MR-plan över hur målsättningarna ska se ut för utbildning av personal 
till agenten, och förväntningarna om hur resurserna ska användas. Agenten i sin tur prioriterar 
MR-planen till en RA-plan som ryms inom budgeten (resursen) man tilldelats av principal. Enligt 
teorin, kan principal inte ifrågasättas vad gäller rätten att ha kontroll över beteendet från agenten. 
Detta sker också genom att alla aktiviteter inrapporteras noggrant i Stratsys. Stratsys följer 
Stewarts stege i alla fem steg, man rapporterar både ex ante och ex post. Stratsys rymmer 
numeriska utfall såväl som mjuka mått.  

Det är av yttersta vikt att ha en tydlig rollbeskrivning mellan parterna. Tjänstemännen har mycket 
makt, men värdet skapas av agenterna. Här krävs tydliga regler mellan principal och agent för att 
undvika att man manipulerar varandra. OM man vet vilka det är.  

Ett tydligt sätt av avgränsa ansvar och skyldigheter för enheterna, kan man se i det kapitel vi 
kallar ansvarsenheter. De är uppdelade i olika nivåer och ansvarsfördelningen är olika, beroende 
på var i organisationen de befinner sig och vilken uppgift den ska fylla.  
Ledningspersonalen skall kunna arbeta så självständigt som möjligt inom sin egen enhet. Vi kan 
se att Vänersborgs kommun har delat upp ansvar i olika nivåer, det vill säga de olika enheterna. 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen tolkar vi som investment centers. Eftersom 
kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kommunstyrelsen det högsta 
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verkställande organet, torde det vara de som är de ansvariga för vinsten på gjorda investeringar, 
så väl i monetära termer som human kapital. Här tolkar vi det som en gradering av befogenheter 
dessa emellan, detta ser man klart och tydligt i organisationsschemat (Figur 4). Övriga enheter 
passar in på olika centers beroende på funktion. 
 
Den tekniska dimensionen av ansvar handlar om systemering av förvaltningsorganisationen, detta 
i form av de centers enheter som organisationen består av.  På detta sätt kopplas den tekniska 
dimensionen av ansvarsredovisning till organisatoriska aktiviteter. Det tekniska ansvaret handlar 
om systemering och är bra för att säkerställa ansvarstagande.  
På detta vis kopplas moral och kontroll ihop med det organisatoriska ansvaret som uppstår i 
enheterna och där får en social karaktär. 
 
Insamlad data till denna studie har vi försökt få så tillförlitlig som möjligt. Vi anser att litteraturen 
och den skriftliga informationen är väl förankrad inom området ansvarsredovisning. Teorierna vi 
studerat återfinns bland flertalet författare och diskuteras av dessa i olika perspektiv. Det skriftliga 
empiriska materialet vi erhållit från Vänersborgs kommun, är till största delen offentliga 
handlingar, vi bedömer dessa som tillförlitliga och objektiva. Vad gäller intervjuerna, har vi 
beaktat tre punkter för att stärka tillförlitligheten. Den ena är vår tolkning av respondenternas 
svar på de empiriska frågorna. Efter sammanställningen av svaren, har respondenterna fått läsa 
sammanställningen och möjligheten att korrigera våra eventuella missuppfattningar. Den andra 
punkten berör beroendekriteriet, om de samstämmiga källorna kan vara beroende av varandra 
och samtidighetskriteriet, respondenternas närhet till den informationskälla de förmedlar. Här ser 
vi en uppenbar risk för subjektivitet. Den tredje påverkande faktorn är hur intervjufrågorna är 
utformade. 
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6. Diskussion 

I följande kapitel presenteras en avslutande diskussion i vilken uppsatsens frågeställningar besvaras genom att det 
som var viktigt i analysen lyfts fram. 

 

”Målet är ingenting. Vägen är allt” 

  
Robert Broberg 

 

Vi har försökt fånga in och belysa ansvarsredovisning på ett deskriptivt sätt. Den tekniska biten 
är belyst genom intervjuer och olika dokument, som här reflekterar handling och dialog i olika 
former som byggs genom ansvarsenheter. Ett exempel är att varje ansvarsenhet har sin egen 
budget, där medlemmarna ser möjligheter att kommunicera för att påverka budgeten, det är dock 
den ansvarige som ser till att hålla enheten inom den ram budgeten ställt upp. Studiens resultat är 
att ansvar formas av medlemmarna i organisationen genom handling och dialog.  

Det som kännetecknar personalkontorets ansvarsredovisning är att hälsobokslutet bryts ner så 
detaljerat som möjligt. Med redovisning av hälsobokslut, kan kommunen göra en koppling till 
ansvar genom att lokalisera brister i organisationen och göra insatserna där de bäst behövs. I 
boksluten presenteras periodens resultat, hur det blev. När vi tänker hälsobokslut, så tänker vi att 
det är en slags rapport med statistik och fakta, som ska vara en hjälp till att identifiera och vilja 
åtgärda de problemområden som identifierats. Då måste man ställa sig frågan, varför blev det så 
här? Personalkontorets inriktning och syfte är bland annat att, upprätthålla resultat och mål som 
satts upp enligt MR-planen.  

Genom hälsobokslutet kan man i stort sett identifiera och punktmarkera problemområden, och 
varför det har uppkommit eller existerar arbetsskador etc. på ett visst specifikt område. Härifrån 
kan kommunen fånga upp brister och förändra. Kommunen borde ställa sig frågan, varför det 
blev som det blev, och planera åtgärder utifrån de identifierade problemområdena.  

Ansvarsredovisningen på Vänersborgs kommun, tolkar vi, har en positiv inverkan på 
verksamheten i stort. Allt eftersom vi läst litteratur, teorier och fått fakta från respondenter, ser vi 
en positiv trend i att anamma ansvarstagande och moraliska grundvärderingar för värdeskapande 
insatser. 

Vi instämmer med litteraturen, som säger att media har stor makt, i företagens arbete med att 
skapa trovärdighet. En av anledningarna är, att det är media som är den stora påtryckaren vad 
gäller moraliska aspekter. Media hjälper också till att sprida information till allmänheten, så väl 
positiv som negativ kritik, all uppmärksamhet är inte bra uppmärksamhet. Vår förhoppning är att 
media agerar som en moralens väktare med sin undersökande journalistik, och utövar påtryckning 
på företagen i en positiv riktning, vad gäller företagsansvar och hållbarhet. 

Man kan se att teorierna flätas samman i varandra. I vår analys kallade vi kommunfullmäktige för 
principal och tjänstemännen för agent (beroende på situationen). Det är en uppdelning av ansvar 
och fungerar på liknande sätt som ansvarsuppdelning i centers enheterna. Ju högre upp i 
hierarkin personen befinner sig, desto större är ansvaret och skyldigheten att förvalta resurserna 
på korrekt sätt. Här finns kopplingen till intressentmodellen, där ansvaret och skyldigheten är att 
upprätthålla balansen för alla intressenter. Som vi ser det står inte någon av dessa teorier emot 

http://www.ordsprak.se/kalla.asp?kalla=Robert%20Broberg
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varandra, utan snarare kompletterar de varandra och har ett samband. Helhetsbilden blir större 
och tydligare med flera infallsvinklar och perspektiv. 

Eftersom vi inte har undersökt utvärdering och uppföljning av hälsobokslutet kan vi inte dra 
några slutsatser om uppföljande åtgärder. Det hade varit intressant att få studera hur kommunen 
använder informationen som kommer från hälsobokslutet. Även se hur politiken påverkar 
ansvarsredovisningen och dess utfall. Detta är vårt förslag till fortsatt forskning inom detta 
område.  

Vår slutgiltiga tolkning är att den tekniska dimensionen bygger upp det organisatoriska 
sammanhanget. Dessa två begrepp arbetar i symbios och kan inte fungera utan varandra. Den 
tekniska dimensionen kräver tekniska färdigheter men saknar relevans om inte människor är 
inblandade i processen. Även vid väl uppstrukturerade enheter, där ansvar är väl definierat krävs 
organisatoriska färdigheter i form av bland annat, god kommunikation. 

I en kommun är det medlemmarna som formar ansvaret till större del än de yttre faktorerna. 
Teoretiskt sett är det professionella redovisare som formar redovisningen, men man kan inte säga 
säkert att det är normer som formar ansvaret. Ansvar kontrolleras byråkratiskt, men vi är 
tveksamma till hur det påverkar.  Vi tror att medlemmar i en organisation är de som formar 
ansvaret. 
Vår studie har bidragit med att lyfta fram ansvarsredovisning med multipla teoretiska 
referensramen och holistiska synsättet. 
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Bilaga 1 

Frågor till den empiriska studien 

 Vad/vilka sociala ansvarsfrågor är viktiga för Vänersborgs kommun? 

 Vem mer än Du/Ni, jobbar/ansvarar för vilken redovisning? 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut? 

 Vilken ekonomisk information använder Ni till de olika redovisningsområdena? 

 Vad kännetecknar Er ansvarsredovisning? 

 Vad är förväntningarna på resultatet av redovisningen, med utgångspunkt från budgeten? 

 Vilka är de konkreta resultaten av redovisningen? 

 Hur förklarar Du/Ni resultatet? 

 Har det funnits några hinder på vägen, så som, politiska, sociala eller miljöaspekter? 

 Vem konsulterar Du/Ni i frågor som Du/Ni har? 

 

Bilaga 2 

www.vanersborg.se 


